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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ทุกวันนี ้ผู้ใช้ รถใช้ ถนนในกรุงเทพมหานครน้ อยคนนักที่จะไม่ร้ ูจกั รายการวิทยุ ที่ทําหน้ าที่
ในการรายงานสภาพการจราจรในเมืองหลวง ตลอด 24 ชัว่ โมง ภายใต้ ชื่อรายการที่เรี ยกกันติด
ปากว่า “จส.100" และรายการวิทยุดงั กล่าว ไม่ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั เฉพาะแวดวงของผู้ใช้ รถใช้ ถนนเท่านัน้
หากยังเป็ นที่กล่าวถึงของนักวิชาการ ในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงสํานึก ความรับผิดชอบ
ต่อปั ญหาของสังคม และเมื่อประกอบกับการทํางานของกลุ่มผู้รายงานการจราจรผ่าน จส.100 ก็
จะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของกลุม่ คน ที่มีอปุ กรณ์และพาหนะซึง่ เป็ นที่สงั เกตได้ ง่าย เช่น รถยนต์ที่
ใช้ ขบั ตามท้ องถนน และมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนัน้ จากองค์ประกอบต่างๆ ทังในด้
้ านอุปกรณ์การ
สื่อสาร และสํานึกความรับผิดชอบที่ต้องการช่วยเหลือสังคม จึงนําไปสู่การรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่ง
ในสังคมไทย ซึง่ สามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ จากบริ บทที่กล่าวมานี ้ ทําให้ การเกิดขึ ้นของกลุ่ม
จส.100 ที่ได้ รับการกล่าวขานกันว่าเป็ น “ชุมชนเคลื่อนที่” หรื อ “ชุมชนทางอากาศ” กระทัง่ ”ชุมชน
เสมือนจริง” ของคนทัว่ ไป ซึง่ ก้ าวพ้ นจากขอบเขตของชุมชนเชิงพื ้นที่อนั จํากัด แน่นอนตายตัว และ
นับวันชุมชนแบบเดิมนันจะหาได้
้
ยากยิ่ง ในสังคมที่ผ้ คู นส่วนใหญ่ใช้ เวลาอยู่บนรถ (สมใจ โลหะพู
ตระกูล, 2539: 1-2)
การพูดคุย แลกเปลี่ยนข้ อมูล ข่าวสาร ตลอดจนการให้ กําลังใจกัน การเอือ้ อาทรต่อกัน
ล้ วนก่อให้ เกิดเป็ นความผูกพันระหว่างผู้ที่ได้ ยินเพียงเสียง ไม่ร้ ูจกั หน้ าค่าตา ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน
ทําให้ ชมุ ชนทางอากาศ หรื อชุมชนรูปแบบใหม่แห่งนี ้ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีสมาชิกที่ เชื่อมโยงกัน
ทํางานร่วมกันจํานวนมากขึ ้น และแม้ ว่าปั ญหารถติดอาจจะไม่ได้ คลี่คลายลง แต่คนที่ติดอยู่ในรถ
กลับมีความทุกข์น้อยลงได้ ก็เพราะรู้สกึ ว่า มีเพื่อนร่วมทุกข์และแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจกัน
(ยุทธนา วรุณปิ ตกิ ลุ และ สุพิตา เริงจิต, 2542:132)
ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ จส.100 ก็คือ เรื่ องราวและเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นผ่าน
การรายงานออกอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง กระทัง่ ทําให้ เกิดปรากฎการณ์ที่คนจํานวนไม่น้อย ซึ่งไม่
เคยพบหน้ ากัน ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน กระจายตัวอยู่ตามพื ้นที่ตา่ งๆ แต่เมื่อได้ รับรู้เหตุการณ์ตา่ งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน ก็เข้ ามามีส่วนร่วมให้ ความ
ช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้ ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์โรงแรมรอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมาถล่ม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2536 ซึ่งถือเป็ นโศกนาฎกรรมครัง้ ใหญ่ที่เกิดขึ ้น และทําให้ มี ผ้ เู สียชีวิต
137 คน บาดเจ็บกว่า 300 คน (ย้ อนรอยโศกนาฎกรรมของไทย ปี พุทธศักราช 2536 โรงแรมรอยัล
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พลาซ่าถล่ม แผลใจที่ฟังทีไรข้ าราชการครูต้องสลดใจ, 2554: ออนไลน์) เริ่มจากมีผ้ โู ทรเข้ ามาแจ้ งที่
จส.100 ว่าได้ รับข่าวจากคนรู้จกั ว่าเกิดเหตุตกึ ถล่มที่โคราช แต่เนื่องจากในเวลานันโทรศั
้
พท์มือถือ
มีราคาสูง ผู้ที่โทรเข้ ามาที่สถานีส่วนใหญ่จะใช้ โทรศัพท์สาธารณะ หรื อโทรศัพท์บ้าน ทําให้ การ
ตรวจสอบข้ อมูลเป็ นไปได้ อย่างยากลําบาก ทางสถานีจึงขอความร่วมมือจากผู้ฟังซึ่งมีบ้าน หรื อมี
คนรู้จกั อยูท่ ี่โคราชใช้ ชว่ ยตรวจสอบข้ อมูล ประกอบกับการสอบถามมูลนิธิ หน่วยกู้ภยั ต่างๆ กระทัง่
ได้ รับการยืนยันตรงกันว่าเกิดเหตุโรงแรมรอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมาถล่ม มีผ้ เู สียชีวิตและ
บาดเจ็บจํานวนมาก ต้ องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็ นอุปกรณ์ตดั ถ่าง อุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น ฯลฯ ทําให้ ผ้ ูฟังจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในกรุ งเทพฯ ต่าง
แสดงความจํานงในการส่งอุปกรณ์ ดงั กล่าวไปให้ ผ้ ปู ระสบเหตุ โดยทาง จส.100 ได้ เป็ นสื่อกลาง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการนําส่งอุปกรณ์ให้ ความช่วยเหลือกระทัง่ เหตุการณ์สิ ้นสุดลง
(ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555)
เหตุการณ์ท่าเทียบเรื อด่วนพรานนกล่ม เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ.2538 ซึ่งมีผ้ เู สียชีวิต
จํานวน 29 คน (15 ปี โป๊ ะพรานนกล่ม, 2553: ออนไลน์) ทําให้ ผ้ ฟู ั งจํานวนมาก โทรศัพท์เข้ ามายัง
สถานี เพื่อต้ องการให้ ความช่วยเหลือ รวมถึงให้ กําลังใจบุคคลที่ประสบเหตุดงั กล่าว เหตุการณ์
แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 6 จังหวัด
ชายฝั่ งทะเลอันดามันของไทย มีผ้ ูเสียชีวิต 5,395 คน สูญหายกว่า 2,000 คน และบาดเจ็ บ
ประมาณ 8,000 คน (สึนามิ 2004, 2550: ออนไลน์) แม้ ว่าเหตุการณ์นี ้จะไม่ได้ เกิดขึ ้นที่กรุงเทพฯ
แต่เป็ นโศกนาฎกรรมครัง้ ใหญ่ที่ได้ สร้ างความเสียหายทังกั
้ บชีวิต และทรัพย์สินจํานวนมาก ทําให้
คนไทยทุกคนต่างช่วยเหลื อกันเท่า ที่ จ ะทํ าได้ เช่นเดียวกับสมาชิ ก ผู้ฟั ง จส.100 ซึ่ง ได้ ร่วมกัน
บริ จาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ดงั กล่าว หรื อเหตุการณ์
เพลิงไหม้ ซานติก้าผับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 ซึ่งมีผ้ เู สียชีวิตจํานวน 59 คน บาดเจ็บ 212
คน (ซานติก้า เอกมัยซอย 9 ไฟไหม้ ประเดิมศักราช, 2553: ออนไลน์) ทําให้ ผ้ ฟู ั งจํานวนไม่น้อยที่
ติดตามการรายงานจาก จส.100 แม้ ว่าจะเป็ นช่วงเวลาส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรั บปี ใหม่ ต่างก็โทรศัพท์
เข้ ามาสอบถามรายละเอียด ตลอดจนอาสาให้ ความช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้ เช่น จัดหาอุปกรณ์ที่
จําเป็ นในการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ตามที่เจ้ าหน้ าที่ประกาศ เป็ นต้ น (ศิวพร ญาณวิทยา
กุล, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555)
ไม่เ พี ย งแต่เ หตุก ารณ์ ฉุกเฉิ น เหตุก ารณ์ ร้ ายแรงต่า งๆ ซึ่ง ต้ องการความร่ ว มมื อ และ
ช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนจากผู้คนในสังคมเท่านัน้ แต่ยังมีเรื่ องราวอื่นๆ ที่ส่งเข้ ามาเพื่ อขอความ
ช่วยเหลือผ่าน จส.100 ไม่ว่าจะเป็ น การประกาศตามหาบุคคลสูญหาย การแจ้ งทรัพย์สินสูญหาย
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การคลอดบุตรฉุกเฉิน การเจ็บป่ วยฉุกเฉิน ฯลฯ จะเห็นได้ ว่าเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในสถานี
วิทยุ จส.100 มีมากมาย หลากหลายประเภท ไม่เฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจราจรเท่านัน้
ดังนัน้ จึงเป็ นที่นา่ สนใจที่จะศึกษาปรากฎการณ์ซึ่งผู้คนจํานวนมากที่ตา่ งก็ไม่เคยพบหน้ า
กัน ไม่เคยรู้จกั กัน กระจายตัวอยู่ตามพื ้นที่ต่างๆ ทัว่ กรุ งเทพฯ เริ่ มจากมีความสนใจเหมือนกัน คือ
เรื่ องการจราจรในเขตกรุ งเทพฯ จึงติดตามรับฟั งการรายงานข่าวสาร และสภาพการจราจรผ่าน
คลื่ น วิ ท ยุ จส.100 โดยใช้ โ ทรศัพ ท์ บ้ า น โทรศัพ ท์ ส าธารณะ จนมาถึ ง โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในการ
ติดต่อสื่อสาร มีการโทรศัพท์เข้ ามารายงานสภาพการจราจรจากสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุ งเทพฯ เมื่อ
เวลาผ่า นไป ไม่เ พี ย งแต่เ รื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจราจรเท่า นัน้ แต่ยัง มี เ หตุก ารณ์ ฉุก เฉิ น
เหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ มากมายที่เกิดขึ ้นเป็ นประจํา และกลุ่มคนเหล่านี ้ต่างก็
เข้ ามาให้ ความช่วยเหลือ
ในอดีต เมื่อกล่าวถึงชุมชนจะเน้ นไปที่ลกั ษณะที่ตงภู
ั ้ มิศาสตร์ คือ มักจะหมายถึงขอบเขต
เชิ ง พื น้ ที่ ที่ เ ป็ นที่ ตัง้ ของชุม ชนที่ ชัด เจน มี ก ลุ่ม คนที่ ม าอาศัย อยู่ร่ ว มกัน มี ก ารปฎิ สัม พัน ธ์ กัน
กลายเป็ นความผูกพันและสร้ างกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตร่ วมกันขึ ้น (ธีระภัทรา เอก
ผาชัยสวัสดิ,์ 2553: 69) แต่จากเหตุการณ์ตา่ งๆ ข้ างต้ นทําให้ เห็น ว่า “จส.100” ได้ สะท้ อนถึงความ
เป็ นชุมชนรู ปแบบใหม่ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูคนทุกกลุ่มในสังคมที่สนใจในปั ญหาเรื่ องเดียวกัน คือ
ปั ญหาการจราจร มารวมตัวกัน มีปฎิสมั พันธ์ตอ่ กันโดยไม่จํากัดเพศและวัย ก้ าวพ้ นลักษณะความ
เป็ นชุมชนในรู ปแบบเดิมที่ยึดติดอยู่กับพืน้ ที่ มีการติดต่อสัมพันธ์ กันโดยตรง (แบบพบหน้ ากัน )
ไปสูค่ วามเป็ นชุมชนที่ไม่มีอาณาเขตบริ เวณที่แน่ชดั เป็ นที่รวมของผู้คนซึ่งมีความหลากหลายที่อยู่
ทุกหนทุกแห่ง ทังบนรถยนต์
้
ส่วนตัว รถประจําทาง รถรับจ้ างสาธารณะ รถบรรทุก คนทํางานใน
หลากหลายอาชีพ กระทัง่ ปั จจุบนั ทางสถานีได้ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารจากเดิม คือ ระบบ
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อนที่ เป็ นการใช้ เ ครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิต เตอร์ โดยการที่ ผ้ ูค น
สามารถผูกพันกันได้ ตราบเท่าที่คลื่นวิทยุและระบบเทคโนโลยีจะกระจายไปถึง ทําให้ เสมือนเป็ น
ครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง และที่สําคัญคือ ผู้คนเหล่านันต่
้ างมีความสนใจและมีจิตสํานึกใน
ประเด็นปั ญหาสังคมบางอย่างร่วมกัน
ตัวอย่างหนึ่งของชุมชนรูปแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ ้นพร้ อมๆ ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ ทําให้ ผ้ คู นที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ไม่
จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งรู้ จัก กัน มาก่ อ น ไม่ จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งพบหน้ า เพื่ อ สื่ อ สารกัน โดยตรง รวมถึ ง ไม่
จําเป็ นต้ องอาศัยอยู่ร่วมกันในพื ้นที่ที่แน่นอน แต่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ช่วยเหลือกันและกัน กระทัง่ เกิด เป็ นความผูกพัน สามารถข้ ามข้ อจํากัดในอดีตทัง้ ทางด้ านเวลา
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และสถานที่ได้ ก็คือ ชุมชนที่มีเทคโนโลยีเป็ นสื่อกลาง (Technologically Mediated Community)
ชุม ชนไซเบอร์ (Cyber community) หรื อที่ เรี ยกอี กชื่ อหนึ่งว่า ชุม ชนเสมื อนจริ ง (Virtual
Community) ซึ่งจัดว่าเป็ นกลุ่มทางสังคมประเภทใหม่ ที่มีรูปแบบเฉพาะ มีลกั ษณะเฉพาะตัวสูง
แสดงออกอย่างชัดเจน และสามารถคงรู ปแบบดัง้ เดิม ได้ ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างความเป็ น
ครอบครัวต่างๆ ขึ ้นมาใหม่ พื ้นที่ชนบทต่างๆ การเคลื่อนไหวทางการเมืองรู ปแบบต่างๆ ตลอดจน
การแสดงออกในรูปแบบระดับโลก
ด้ ว ยเหตุนี ้ ผู้วิ จัย จึง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาลัก ษณะความเป็ นชุม ชนเสมื อ นจริ ง ของ
จส.100 เพื่อให้ ทราบว่า ชุมชนดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงสํานึกร่ วมต่อสัง คมอย่างไรบ้ าง ทัง้ ยัง
สามารถนําประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาชุมชนแห่งนี ้ มาปรับใช้ กบั ชุมชนอื่นๆ ที่มีรูปแบบคล้ ายกัน
หรื ออาจนําไปสู่การเพิ่มจํานวนชุมชนลักษณะดังกล่าวในพื ้นที่อื่นๆ ของสังคม และยังสะท้ อนให้
เห็นข้ อดี ข้ อเสียของชุมชนเสมือนจริ งแห่งนี ้ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง แก้ ไข พัฒนาให้ เกิดประโยชน์
กับสังคมไทยมากที่สดุ
1.2 คาถามในการวิจัย
ลักษณะของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 มีลกั ษณะอย่างไร เป็ นชุมชนเสมือนจริงหรื อไม่
เครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ มีส่วนช่วยสนับสนุนความเป็ นชุมชนเสมือนจริ งของ จส.100 หรื อไม่
อย่างไร และการที่สมาชิกเข้ ามามีส่วนร่ วมในชุมชนเสมือนจริ ง กรณีชมุ ชนสถานีวิทยุ จส.100 มี
ส่วนเสริมสร้ างจิตสํานึกสาธารณะหรื อไม่ อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
2. เพื่อศึกษาและทําความเข้ าใจถึง บทบาทของเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ ต่อการหนุน
เสริมความเป็ นชุมชนของสถานีวิทยุ จส.100
3. ศึกษาบทบาทของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ในด้ านสังคม ทัง้ ในมิติที่เป็ นการสนับสนุน
และข้ อจํากัด
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาลักษณะของชุมชนเสมือนจริ งใน
สังคมไทย กรณี ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 และศึกษาว่าชุมชนดังกล่าวมี บทบาทในด้ านสังคม
อย่างไร โดยการศึกษามีขอบเขตดังต่อไปนี ้
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1. ขอบเขตของเนื ้อหา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความหมาย ลักษณะ สาเหตุของการเกิด
และหน้ าที่ ของชุมชน ทัง้ ยังศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับชุมชนเสมื อนจริ ง โดยเน้ นที่ ความหมายและ
คุณลักษณะ ตลอดจนแสดงให้ เห็นถึงข้ อถกเถียงที่ยงั คงอยู่ในเรื่ องชุมชนเสมือนจริ ง นอกจากนี ้ ยัง
ศึกษาถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะ กับชุมชนเสมือนจริ ง เพื่อให้ ทราบ
ว่าชุมชนเสมือนจริงในกรณีที่ศกึ ษามีสว่ นในการพัฒนาสังคมอย่างไร
2. ขอบเขตของประชากร
กําหนดประชากรที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1. เจ้ าหน้ าที่ประจําสถานีวิทยุ จส.100 ได้ แก่ ผู้ดําเนินรายการ เจ้ าหน้ าที่รับโทรศัพท์
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ดูแลการติดต่อสื่อสารผ่าน Social network
2. สมาชิกซึ่งรายงานสภาพการจราจร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนร่ วมทํา
กิจกรรมต่างๆ กับทางสถานีเป็ นประจํา
3. สมาชิกซึง่ รายงานสภาพการจราจร ผ่านเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ คือ ทวิตเตอร์
เป็ นประจํา
1.5 คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
ชุมชนเสมือนจริ ง หมายถึง ชุมชน ซึ่งเกิดขึน้ จากความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ทําให้ ผ้ คู นที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน โดย
ไม่ จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งรู้ จัก กัน มาก่ อ น ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งพบหน้ า เพื่ อ สื่ อ สารกัน โดยตรง รวมถึ ง ไม่
จําเป็ นต้ องอาศัยอยู่ในพื ้นที่เดียวกัน แต่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ
กันและกัน กระทัง่ เกิดเป็ นความผูกพัน สามารถข้ ามข้ อจํากัดทังเรื
้ ่ องเวลาและสถานที่ได้
สถานีวิทยุ จส.100 หมายถึง สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสารกองทัพบก
กระจายเสียงด้ วยระบบ F.M.ความถี่ 100 MHz
เครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ หมายถึง การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้น โดยใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสิ่งเชื่อมโยงบุคคลเข้ าด้ วยกัน ในที่นี ้ได้ แก่ ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊ค
จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง การคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นหลัก พร้ อมที่จะเข้ า
ไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ตลอดจนต้ องการที่จะเข้ าไปช่วยเหลือ แก้ ปัญหาในเรื่ อง
ต่างๆ ให้ กบั สังคม
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1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ทําให้ ทราบถึงความแตกต่างระหว่างชุมชนเสมือนจริ ง กรณีชมุ ชนสถานีวิ ทยุ จส.100 กับ
ชุมชนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะในบริ บทของสังคมไทย ที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ มากขึ ้น
และยังสะท้ อนให้ เห็นถึงข้ อดี ข้ อเสีย ของชุมชนเสมือนจริงดังกล่าว เพื่อนําไปสูก่ ารปรับปรุง พัฒนา
ให้ เกิดประโยชน์กับสังคมไทยมากที่สุด นอกจากนี ้ ยังทําให้ ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้ จากชุมชน
เสมือนจริ งแห่งนี ้ สําหรับการพัฒนาสังคมในอนาคต โดยอาจเป็ นแนวทางนําไปสู่การเพิ่มจํานวน
ของชุมชนลักษณะดังกล่าวในสังคมไทยอีกด้ วย
1.7 วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการศึกษาเรื่ อง ชุมชนเสมือนจริ งในสังคมไทย : กรณีศกึ ษาชุมชนสถานีวิทยุ
จส.100 มีระเบียบวิธีดงั นี ้
1.7.1 วิธีการศึกษา
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้ วิธีการ
1. ค้ นคว้ าจากเอกสารต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้ แก่ หนังสือ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อทําความเข้ าใจงานที่ศึกษา
เบื ้องต้ น
2. สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพื่อสอบถามความเป็ นมาของสถานี
กระบวนการทํางาน การเป็ นสมาชิกสถานีวิทยุ จส.100 ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่าง
สมาชิกกับทางสถานี การสัมภาษณ์จะใช้ วิธีการสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ และสัมภาษณ์จาก
คําถามที่ เตรี ยมไว้ ล่วงหน้ าเพื่ อสะดวกในการจัดเก็บข้ อมูลให้ เป็ นระบบ เป็ นคําถามปลายเปิ ด
(Open-ended questions) เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสามารถแสดงความเห็นได้ หลากหลาย ด้ วยการ
บันทึกและสัม ภาษณ์ ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจะทํ า การสัม ภาษณ์ บุคคลผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญ (Key
Informants) ด้ วยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ ระยะเวลา และความถี่ในการมีส่วนร่วมกับ
ทางสถานีเป็ นเกณฑ์ ซึ่งบุคคลที่ทําการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม จํานวนทังสิ
้ ้น 19 ราย ดังนี ้
1) เจ้ าหน้ าที่ประจําสถานีวิทยุ จส.100 ได้ แก่ ผู้ดําเนินรายการ (ดีเจ) เจ้ าหน้ าที่รับโทรศัพท์ และ
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ดูแลการติดต่อสื่อสารผ่าน Social network จํานวน 4 ราย 2) สมาชิกซึ่งรายงานสภาพ
การจราจร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนร่วมทํากิจกรรมต่างๆ กับทางสถานีเป็ นประจํา ได้ แก่
สมาชิกชมรม จ.ส.ส จํานวน 6 ราย 3) สมาชิกซึง่ รายงานสภาพการจราจร ผ่านเครื อข่ ายทางสังคม
แบบใหม่ คือ ทวิตเตอร์ เป็ นประจํา จํานวน 9 ราย โดยใช้ เทปบันทึกเสียงและแบบบันทึกสนาม
เพื่อใช้ บนั ทึกขณะสัมภาษณ์ ทังนี
้ ้ เนื่องจากชุมชนเสมือนจริ ง โดยเฉพาะกรณีชุมชนสถานีวิทยุ
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จส.100 ไม่มีพื ้นที่ทางกายภาพที่มองเห็นได้ ชดั เจนเหมือนกับชุมชนทัว่ ไป จึงทําให้ ส มาชิกที่เข้ าร่วม
ในชุมชนดังกล่าว มีหลากหลายประเภทซึ่งอาจแบ่งได้ เป็ น (1) สมาชิกที่มีความกระตือรื อร้ น และ
เข้ ามามีสว่ นร่วมกับทางสถานีเป็ นประจํา ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ เข้ ามารายงานสภาพการจราจร
เดือนละ 2-3 ครัง้ และเข้ าร่วมทํากิจกรรมกับทางสถานีเป็ นประจํา (2) สมาชิกที่รับฟั งการรายงาน
สภาพการจราจร ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ จากทางสถานี และโทรศัพท์เข้ ามาสอบถามเส้ นทาง
หรื อโทรเข้ ามารายงานสภาพการจราจรนานๆ ครัง้ ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ เข้ ามารายงานสภาพ
การจราจรสองเดือนครัง้ (3) สมาชิกหรื อผู้ที่สนใจรับฟั งข่าวสาร ตลอดจนการรายงานสภาพ
การจราจรแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เคยโทรศัพท์เข้ ามาที่สถานี
ดังนัน้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลซึง่ สะท้ อนถึงปรากฎการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในชุมชนเสมือนจริ งแห่งนี ้
ผู้วิจยั จึงเลือกศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล จากสมาชิกประเภทที่มีความกระตือรื อร้ น และเข้ ามามี
ส่วนร่วม มีปฎิสมั พันธ์กบั ทางสถานีเป็ นประจํา เช่น โทรศัพท์เข้ ามารายงานสภาพการจราจร เดือน
ละ 2-3 ครัง้ ตลอดจนเข้ าร่ วมกิจกรรมกับทางสถานีเป็ นประจํา รวมถึงสมาชิกซึ่งรายงานสภาพ
การจราจร ผ่านเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ คือ ทวิตเตอร์ เป็ นประจําสัปดาห์ละ 3-4 ครัง้ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ได้ ข้อมูล ซึง่ ทําให้ เห็นภาพของชุมชนเสมือนจริงแห่งนี ้ชัดเจนที่สดุ
3. สังเกตการณ์ภาคสนาม (Field observation) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของชุมชน
สถานีวิทยุ จส.100 และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชุมชนโดยใช้ กล้ องถ่ายรูปบันทึกภาพเหตุการณ์
และบริบทต่างๆ ของชุมชน รวมถึงบันทึกข้ อมูลจากการสังเกต
4. สังเกตการณ์ออนไลน์ (Cyber observation) เพื่อศึกษาเนื ้อหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ตลอดจนการสื่อสารของสมาชิก จส.100 หรื อผู้ที่เข้ าไปให้ ข้อมูล แสดงความเห็น ผ่านเครื อข่ายทาง
สังคมแบบใหม่ของสถานี ได้ แก่ ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊ค
5. การติดตามรับฟั งสถานี วิทยุ จส.100 เพื่อศึกษาปรากฎการณ์ เนือ้ หา และการ
สื่อสารระหว่างสมาชิก
1.7.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) จากข้ อมูลที่ได้ จากเอกสาร การ
สัมภาษณ์ บันทึกสนาม และการสังเกตประกอบกัน
1.7.3 สรุ ปผลการศึกษาจากข้ อมูลที่ได้ รวบรวมมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําเอาข้ อมูลทังหมดมารวบรวมเป็
้
นหมวดหมู่ นําข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและ
ตัดข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องออกไป แล้ วนําข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมาสรุปหาใจความสําคัญ โดยตีความหมาย

8

และแยกแยะข้ อมูลที่มีความหมายเดียวกัน หรื ออยู่ในเรื่ องเดียวกัน เพื่อหาข้ อสรุปที่สนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ เนื ้อหาสาระครบถ้ วนสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั แล้ ว จึงเขียนรายงานการวิจยั ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์
1.8 ลาดับขัน้ ตอนในการเสนอผลการวิจัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้นําเสนอเนื ้อหาโดยแบ่งเป็ น 6 บท ดังต่อไปนี ้
บทที่ 1 บทนํา กล่าวถึงความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย คําจํ ากัดความที่ ใช้ ในการวิจัย ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ และ
วิธีดําเนินการวิจยั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับสถานีวิทยุ จส.100 และกรอบแนวคิดที่ได้ จากการวิเคราะห์
บทที่ 3 ลักษณะของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 และบทบาทของเครื อข่ายทางสังคมแบบ
ใหม่ ต่อการหนุนเสริมความเป็ นชุมชนของสถานีวิทยุ จส.100
บทที่ 4 บทบาทด้ านสังคมของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
บทที่ 5 การทําความเข้ าใจชุมชนแบบใหม่ กรณีชมุ ชนสถานีวิทยุ จส.100
บทที่ 6 สรุปผลการวิจยั ข้ อจํากัดของงานวิจยั และข้ อเสนอแนะ
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บทที่ 2
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งในสังคมไทย: กรณีศกึ ษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ผู้
ศึก ษาได้ ร วบรวมแนวคิด และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาประกอบเพื่ อเป็ นแนวทางในการศึก ษา
ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเรื่องชุมชน
2.1.1 ความหมายของชุมชน
2.1.2 คุณลักษณะของชุมชน
2.1.3 โครงสร้ างและสมาชิกของชุมชน
2.1.4 การดํารงอยูข่ องชุมชน
2.1.5 หน้ าที่ของชุมชน
2.2 แนวคิดเรื่องชุมชนเสมือนจริง
2.2.1.ความหมายของชุมชนเสมือนจริง
2.2.2 คุณลักษณะของชุมชนเสมือนจริง
2.2.3 ข้ อถกเถียงในเรื่ องชุมชนเสมือนจริง
2.3 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ าง ชุมชนโดยทั่วไปกับชุมชนเสมือน
จริง
2.4 จิตสานึกสาธารณะในชุมชนเสมือนจริง
2.4.1 ความหมายของจิตสํานึกสาธารณะ
2.4.2 คุณลักษณะของผู้มีจิตสํานึกสาธารณะ
2.4.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะกับชุมชนเสมือนจริง
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.6 กรอบแนวคิด
เพื่อที่จะให้ เข้ าใจเรื่ องชุมชน จึงจําเป็ นที่จะต้ องถึงความหมาย ลักษณะ และหน้ าที่ตา่ งๆ
ของชุมชนโดยทัว่ ไป เพื่อให้ เห็นภาพโดยรวม สําหรับใช้ เปรี ยบเทียบกับชุมชนรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ ้น
ในปั จจุบนั เช่น ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
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2.1 แนวคิดเรื่องชุมชน
2.1.1 ความหมายของชุมชน
ในการศึกษาเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งในสังคมไทย : กรณีศกึ ษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ผู้
ศึกษาได้ รวบรวมแนวคิดเรื่ องชุมชนจากผู้ที่กล่าวถึงเรื่ องนี ้ไว้ หลากหลาย โดยสามารถแบ่งประเภท
ของการให้ ความหมายของชุมชนได้ ดังต่อไปนี ้
ประเภทแรก เป็ นการให้ ค วามหมายของชุม ชน จากนัก คิด คนสํ า คัญ ได้ แ ก่ Tonnies
(1955) Sanders (1958) Durant (1959) Good (1959) Warren (1963) Durkheim (1964)
Poplin (1972) Lee and Newby (1983) ซึ่งต่างให้ ความสําคัญกับการให้ ความหมายเกี่ยวกับ
ชุมชน โดยเน้ นที่ความเป็ นชุมชนซึ่งยึดติดกับพื ้นที่ การมีอาณาเขตที่แน่นอน และมีผ้ คู นจํานวน
หนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกัน ทังยั
้ งให้ ความสําคัญกับการมีปฎิสมั พันธ์ แบบพบปะกันโดยตรง (face to
face) ระหว่างคนในชุมชนอีกด้ วย
ประเภทที่ ส อง เป็ นการให้ ค วามหมายของชุม ชน จากนัก คิด คนสํ า คัญ ได้ แ ก่ Nisbet
(1976) Weber (1978) ซึ่งให้ ความสําคัญกับการให้ ความหมายเกี่ยวกับชุมชน บนพื ้นฐานของ
ความใกล้ ชิด สนิทสนม ช่วยเหลือกันระหว่างคนในชุมชน
ทังนี
้ ้ จากความแตกต่างเกี่ยวกับการให้ ความหมายเรื่ องความเป็ นชุมชนข้ างต้ น ทําให้ เห็น
ว่าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา เมื่อกล่าวถึงคําว่า “ชุมชน” จะต้ องนึกถึงการมีพื ้นที่บริ เวณหนึ่งๆ ซึ่งมี
ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกัน และมีการปฎิสมั พันธ์ ระหว่างกันโดยตรง แบบพบหน้ ากัน แม้ ว่าต่อมาจะมี
ผู้ใ ห้ ความหมายเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนในอี ก ลัก ษณะหนึ่ ง ที่ ม องความเป็ นชุ ม ชนบนพื น้ ฐานของ
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างคนในชุม ชน ไม่ว่าจะเป็ นความใกล้ ชิด สนิทสนม หรื อการช่วยเหลื อ
พึ่งพาอาศัยกัน เพราะฉะนัน้ จึงเห็นได้ ว่า ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงชุมชน ภาพที่นึกถึงได้ ก็คือ
ภาพความเป็ นชุมชน ณ บริ เวณใดบริ เวณหนึ่ง การมีอาณาเขตที่ แน่นอน และมีคนจํานวนหนึ่ง
อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยที่คนเหล่านี ้ต่างก็พบปะ สื่อสารกันโดยตรงแบบเห็นหน้ าอีกด้ วย แม้ ว่าต่อมา
จะมีผ้ ใู ห้ ความหมายเกี่ยวกับชุมชน โดยเน้ นที่ความสัมพันธ์ ที่ดี และการช่วยเหลือเกื ้อกูลกันของ
คนในชุมชนก็ตาม หากแต่ก็ยงั ไม่มีการกล่าวถึงชุมชนในลักษณะอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากชุมชนที่มี
ลักษณะข้ างต้ น อีกทังยั
้ งเป็ นการมองชุมชนในลักษณะอุดมคติ คือ มองว่าคนในชุมชนนันๆ
้ ต่างก็
มีความใกล้ ชิด สนิทสนม ช่วยเหลือกัน ทัง้ ที่ในความเป็ นจริ งยังมีชุมชนมากมาย ที่แม้ ว่าคนจะ
อาศัยอยูร่ ่วมกัน พบปะเห็นหน้ ากัน แต่ก็ไม่ได้ ใกล้ ชิด สนิทสนม หรื อแม้ แต่ร้ ูจกั กันเป็ นการส่วนตัว
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสรุปความหมายของชุมชนในลักษณะกว้ างๆ ว่าชุมชน หมายถึง การที่ผ้ คู น
จํานวนหนึ่งอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ใด พืน้ ที่หนึ่ง ร่ วมกัน และต่างคนต่างพบปะเห็นหน้ ากัน ในขณะที่
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ประเด็นเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างกันนัน้ ขึ ้นอยู่กบั แต่ละชุมชนมากกว่า ว่าคนในชุมชนนันๆ
้ จะมี
ความใกล้ ชิด สนิทสนมกันมาก น้ อยเพียงใด
2.1.2 คุณลักษณะของชุมชน
สนธยา พลศรี (2545) ได้ กล่าวถึงชุมชนในด้ านลักษณะและองค์ประกอบของชุมชนว่า
โดยทัว่ ไปแล้ ว ชุมชนล้ วนมีลกั ษณะร่ วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนในรูปของกลุ่ม
สังคม ซึง่ สมาชิกมีปฎิสมั พันธ์กนั ทางสังคม หรื อมีปฎิกิริยาโต้ ตอบต่อกันทางสังคม เอื ้ออาทรต่อกัน
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกัน สมาชิกของชุมชนก็มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ อัตราการเกิด อัตราการตาย การย้ ายถิ่น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ อาณาบริ เวณก็เป็ นอีก
สิ่งหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็ นลักษณะร่ วมของชุมชน กล่าวคือ เป็ นที่อยู่อาศัยหรื อเป็ นที่ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาชิกและกลุม่ สังคม ส่วนขนาดของชุมชนอาจมีขนาดเล็กและใหญ่ โดยขึ ้นกับจํานวน
สมาชิ กในกลุ่ม สัง คมและขนาดของอาณาบริ เวณ ไม่ว่าจะเป็ น ครอบครั ว ละแวกบ้ าน ตําบล
กระทัง่ ถึงประเทศและโลก
องค์ประกอบอีกประการหนึ่งของลักษณะชุมชน ก็คือ มีการจัดระเบียบทางสังคม เพื่ อ
ควบคุม ความสัม พันธ์ ของสมาชิกในชุม ชน เช่น บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม และ
วัฒนธรรมที่มีอยูใ่ นชุมชน รวมไปถึงการที่สมาชิกมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน กล่าวคือ มี
การติดต่อสัมพันธ์ กัน มีความสนใจทางสังคม มีกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน มีความสนิทสนมกัน และ
ประการสํ าคัญก็ คือ มี ความสัม พันธ์ แบบพบปะกันโดยตรง ซึ่ง นํ าไปสู่การใช้ ชี วิตในด้ านต่างๆ
ร่ วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ หรื อแบบตัวใครตัวมัน ขณะที่ การที่ สมาชิ กมี วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการดําเนินชีวิตร่วมกัน การที่สมาชิกได้ รับผลกระทบที่เกิดขึ ้นในชุมชนร่ วมกัน การที่
สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรี ยนรู้ร่วมกัน เพื่อทําให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในสิ่งต่างๆ
ร่วมกัน ล้ วนเป็ นลักษณะร่วมที่สําคัญของชุมชน และมีสว่ นทําให้ ลกั ษณะทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ น
ดํารงอยูร่ ่วมกันได้ อีกด้ วย
จากคุณลักษณะของชุมชนข้ างต้ น ทําให้ สามารถเกิดคําถามได้ ว่าจําเป็ นหรื อไม่ที่คนซึ่ง
อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนหนึ่งๆ จะต้ องมีความใกล้ ชิด สนิทสนมกัน หากว่าเป็ นการอยู่แบบตัวใคร
ตัวมัน ต่างคนต่างอยู่ ไม่ร้ ูจกั กันเป็ นการส่วนตัวแล้ ว จะยังนับได้ ว่าเป็ นคุณลักษณะหนึ่งของชุมชน
หรื อไม่ เนื่ องจากในสังคมปั จ จุบนั ลักษณะของชุม ชนได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่ชี วิตความ
เป็ นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนแน่นแฟ้น มีการพบปะสังสรรค์กนั เสมอ ไปสู่ลกั ษณะ
ความเป็ นชุมชนเมือง ซึ่งชีวิตความเป็ นอยู่มีลกั ษณะต่างคนต่างอยู่ การติดต่อกันมักจะเป็ นแบบ
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ทางการ ไม่คอ่ ยมีความสัมพันธ์สว่ นตัวระหว่างกัน ไม่มีความใกล้ ชิด สนิทสนม รวมทังการที
้
่ชมุ ชน
เมืองมักจะเน้ นความเป็ นวัตถุนิยม เห็นได้ จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองต่างต้ องดิ ้นรนหา
เลี ้ยงชีพ แข่งขันกันตลอดเวลา เป็ นต้ น
สรุปลักษณะสําคัญของชุมชน (สนธยา พลศรี , 2545: 22-23)
1. คน: เป็ นการอยูร่ ่วมกันของกลุม่ คน
2. อาณาบริเวณ: เป็ นที่อยูอ่ าศัย หรื อประกอบกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก
3. สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสาร และการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน : เพื่อทําให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจในสิ่งต่างๆ ร่วมกัน
4. สมาชิ ก มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสัง คม: มี ก ารติด ต่อ สัม พัน ธ์ กัน มี กิ จ กรรมร่ ว มกัน มี
ความสัมพันธ์แบบพบปะกันโดยตรง
5. มีการจัดระเบียบทางสังคม: เพื่อควบคุมความสัม พันธ์ ของสมาชิ กในชุม ชน เช่น
บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีอยูใ่ นชุมชน
6. สมาชิกมีวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินชีวิตร่วมกัน
2.1.3 โครงสร้ างและสมาชิกของชุมชน
โดยทัว่ ไปโครงสร้ างของชุมชนมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553:
78-79)
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้ างทางสังคม
 โครงสร้ างทางการเมือง
 โครงสร้ างทางวัฒนธรรม
 โครงสร้ างทางระบบนิเวศ
อย่างไรก็ดี ภายในโครงสร้ างต่างๆ ยังประกอบไปด้ วยโครงสร้ างทางสังคมของแต่ละชุมชน
เพื่อการอยูร่ อดของสังคม ได้ แก่ องค์กรทางสังคมกับสถาบันทางสังคม
1. องค์กรทางสังคมในชุมชน เป็ นกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชน
และกลุม่ สมาชิกของชุมชนที่ได้ จดั ระเบียบทางสังคมแล้ ว
กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชน : เป็ นทัง้ การสร้ างและการสอน
ระเบียบของสัง คมให้ กับสมาชิ กในชุม ชน โดยการสร้ างความเชื่ อ ความรู้ ค่านิยม อุดมการณ์
บรรทัดฐาน คุณ ธรรม การกํ าหนดสถานภาพและบทบาท ผ่านการขัดเกลาทางสังคม หรื อการ
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ฝึ กอบรมให้ ร้ ู ระเบียบของสัง คมเพื่ อให้ สมาชิ ก ยอมรั บและปฎิ บัติตามระเบียบทางสัง คม และ
สถานภาพบทบาทที่ดํารงอยู่
กลุ่ ม สมาชิ ก ของชุ ม ชนที่ ไ ด้ จัด ระเบี ย บทางสัง คมแล้ ว : เป็ นกลุ่ ม สมาชิ ก ที่ ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมไปแล้ ว กลุ่มคนเหล่านี ้มีหลายขนาดตามจํานวนของสมาชิก มี
ความซับซ้ อนของโครงสร้ างแตกต่างกัน แต่มีองค์ประกอบพื ้นฐานร่วมกัน คือ ความสัมพันธ์ ทาง
สังคม แบบแผนพฤติกรรม และภาระหน้ าที่ เช่น กลุ่มสังคม ครอบครัว สมาคม ชนชัน้ และสังคม
นุษย์
2. สถาบันทางสังคมในชุมชน สถาบันทางสังคมในชุมชนเป็ นแบบอย่างในการคิดของ
สมาชิกในชุมชน ได้ แก่ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม และแบบอย่างในการกระทําสิ่ง
ต่างๆ ของสมาชิก ได้ แก่ บรรทัดฐานทางสังคมซึ่งมีความจําเป็ นในการดํารงอยู่ของชุมชน และ
ชุมชนได้ สร้ างสรรค์ สะสม ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
สถาบันทางสังคมมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ ตําแหน่งทางสังคมของบุคคลซึ่งแตกต่างกัน
ออกไป ภาระหน้ าที่ หรื อความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งเป็ นไปตามสถานภาพและบทบาทที่บคุ คล
ดํารงตําแหน่ง แบบแผนพฤติกรรม หรื อกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฎิบตั ิของบุคคลและองค
วัตถุ (Material component) คือ ส่วนที่มีลกั ษณะเป็ นรูปธรรม มองเห็นได้ และจับต้ องได้ สถาบัน
ทางสังคมในชุม ชนที่ สําคัญ มีหลายสถาบัน เช่น สถาบันครอบครั ว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันศิลปะและนันทนาการ สถาบันภาษาและการ
สื่อสาร สถาบันการคมนาคมขนส่ง สถาบันอนามัยและสาธารณสุข สถาบันวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ฯลฯ
ดังนัน้ โครงสร้ างชุมชนและโครงสร้ างทางสังคมของชุมชนข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่าภายใน
ชุมชนจะมีโครงสร้ างชุมชนในด้ านต่างๆ มากมาย เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ และภายใน
โครงสร้ างทางสังคมของชุมชนก็จะมีองค์ประกอบเพื่อการอยู่รอดของชุมชนและสังคม เช่น ต้ องมี
การจัดระเบียบทางสังคม ต้ องมีความสัมพันธ์ ต้ องมีกลุม่ ทางสังคม
3. สมาชิกในชุมชน สมาชิกชุมชนโดยทัว่ ๆ ไปในอดีตก็มกั จะเป็ นกลุ่มเครื อญาติกัน รู้ จกั
กัน และเป็ นลักษณะการอยู่ในครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่ น คนอยู่กนั อย่างครอบครัวใหญ่อาจ
ไม่มีเครื อข่ายของชุมชนชัดเจน และการย้ ายถิ่นโดยทัว่ ไปก็เกิ ดจากสมาชิกในชุมชนย้ ายกันไปเป็ น
กลุม่ ก้ อน ไปอยูใ่ นบริเวณที่ตงเดี
ั ้ ยวกัน การย้ ายถิ่นเข้ ามาอยูจ่ ากที่อื่นๆ สําหรับสมาชิกชุมชนมีน้อย
มาก(ชัยวัชน์ หน่อรัตน์, 2545 อ้ างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ,์ 2553: 82-88)
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สมาชิกพืน้ ฐาน : ชุมชนครอบครัว โดยที่การเป็ นสมาชิกชุ มชนมีนยั ของการดําเนินชีวิต
ร่ ว มกันในเชิ ง เศรษฐกิ จ ชุม ชน หรื อวัฒ นธรรมชุม ชนบนที่ ตัง้ และนิ เ วศชุม ชนชนบท ไม่ใ ช่เ ชิ ง
การเมือง การปกครองแบบชุมชนเมืองที่ต้องขยายอํานาจข้ ามมายังชุมชนชนบท ชุมชนชนบทนับ
สมาชิกเป็ นหน่วยครอบครัวที่ประกอบด้ วยคน 2 รุ่ น คือ พ่อ แม่ กับลูก ขณะที่ชุ มชนเครื อญาติ
ประกอบด้ วยคน 4-5 รุ่น คือ 1.ปู่ ย่า ตา ยาย 2.พ่อ แม่ 3.ลูก 4.หลาน 5.เหลน
จากข้ อมูลข้ างต้ นสรุปได้ ว่า ชุมชนโดยทัว่ ไปประกอบไปด้ วยโครงสร้ างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
โครงสร้ างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม รวมถึงมีองค์กรทางสังคมและสถาบันทาง
สัง คมต่า งๆ เช่น สถาบัน ครอบครั ว สถาบัน การศึก ษา ฯลฯ ทํ า หน้ า ที่ ส ร้ างความรู้ ความเชื่ อ
กําหนดสถานภาพและบทบาท ตลอดจนจัดระเบียบทางสังคมโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม เพื่อให้ สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันได้ อย่างราบรื่ น ขณะที่สมาชิกพื ้นฐานของแต่ละชุมชนที่
สําคัญก็คือ ครอบครัว ซึง่ สามารถขยายไปสู่การเป็ นชุมชนกลุ่มย่อยต่างๆ ชุมชนเครื อข่ายต่างๆ ได้
อีกด้ วย
2.1.4 การดารงอยู่ของชุมชน
ชุมชนเมื่อเกิดขึ ้นแล้ วมีทงที
ั ้ ่ดํารงอยู่อย่างยาวนานแบบถาวร และดํารงอยู่เพียงระยะเวลา
หนึ่งก็สิ ้นสุดไป ชุมชนที่ดํารงอยู่ได้ ยาวนานแบบถาวรนัน้ มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี ้ (พัทยา สายหู,
2534 อ้ างถึงใน สนธยา พลศรี , 2545: 27)
1.สมาชิกได้ รับผลประโยชน์เพียงพอแก่การดํารงชีวิต
2.มีระบบความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกันแบบระบบครอบครัวและเครื อญาติ คือ ผูกพันกันไป
ตลอดชีวิตและมีการสืบทอดไปสูล่ กู หลานอีกด้ วย
3.สมาชิกมีการพึ่งพาอาศัยกันในเรื่ องต่างๆ และได้ รับความช่วยเหลือเมื่อมีความต้ องการ
ทังความต้
้
องการทางวัตถุ ความต้ องการทางจิตใจ และเมื่อประสบความเดือดร้ อน ความทุกข์ยาก
ต่างๆ
4.สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี ไม่เกิดความขัดแย้ งกันขึ ้นอย่างรุนแรง
5.สมาชิกยอมรับและปฎิบตั ติ ามบรรทัดฐานหรื อกฎเกณฑ์ ระเบียบของสังคม
6.สมาชิกยึดถือค่านิยมหรื อหลักการร่วมกันว่า ชุมชนจะอํานวยประโยชน์สขุ ให้ แก่บคุ คล
และหมูค่ ณะเป็ นสําคัญ
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จากข้ อมูล ข้ างต้ น จึงสรุ ปได้ ว่า ชุม ชนที่ สามารถตอบสนองความต้ องการทางร่ างกาย
จิตใจ และทางสังคมให้ แก่สมาชิกได้ รวมทังสามารถจั
้
ดระเบียบทางสังคมเพื่อให้ สมาชิกอยู่ร่วมกัน
ได้ อย่างสงบสุข ย่อมจะดํารงอยูไ่ ด้
2.1.5 หน้ าที่ของชุมชน (สนธยา พลศรี , 2545: 36)
หน้ าที่ของชุมชนโดยทัว่ ไป
1.หน้ าที่ทางชีวภาพ คือ การจัดหาสมาชิกใหม่ไม่ให้ ขาดสายด้ วยวิธีการสืบพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ และการย้ ายถิ่นจากชุมชนอื่น เพื่อการดํารงอยูข่ องชุมชนอย่างถาวร
2.หน้ าที่ในเรื่ องการติดต่อสื่อสาร โดยจัดให้ มีภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อให้ สมาชิก
ในชุมชนสามารถติดต่อสื่อความหมายระหว่างกันได้
3.การอบรมกล่อมเกลาให้ สมาชิกใหม่ร้ ู จักบรรทัดฐานของชุมชน เช่น ปลูกฝั งและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ให้ ร้ ู จกั บทบาทหน้ าที่ของตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนแนวทางในการ
ประพฤติปฎิบตั ติ นในชุมชน เป็ นต้ น เพื่อให้ การดําเนินชีวิตในชุมชนดําเนินไปโดยราบรื่ น
4.การให้ บริการขันต้
้ นแก่สมาชิก เช่น การจัดให้ มีการผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่อยู่
อาศัยถูกสุขลักษณะและบริ การอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานของสมาชิก ช่วยให้
สมาชิกมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต
5.จัดระเบียบและรักษาความสงบเรี ยบร้ อยให้ แก่สมาชิก เป็ นการควบคุมสมาชิกใน
ชุมชนให้ ประพฤติปฎิบตั ิในกรอบของบรรทัดฐานทางสังคม คือ กฎหมายหรื อประเพณี ระงับ
ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งสมาชิ ก ด้ ว ยความยุติธ รรม คุ้ม ครองรั ก ษาความปลอดภัย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน รักษาไว้ ซงึ่ ความสงบเรี ยบร้ อยและความปกติสขุ ของสังคม
6.บํารุงขวัญและกําลังใจในการปฎิบตั ภิ ารกิจของสมาชิก ด้ วยการแสวงหาเอกลักษณ์
หรื อเป้าหมายร่วมกัน ปลูกฝั งและจูงใจให้ สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชน
ประพฤติปฎิ บัติในสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่ อให้ เกิด ความเป็ นอันหนึ่ง อันเดียวกัน
ระหว่างสมาชิกแต่ละคน
7.การติดต่อสัมพันธ์ กับชุม ชนอื่ นๆ เพื่อให้ สมาชิ กในชุม ชนสามารถขยายกิจ กรรม
ต่างๆ และได้ รับประโยชน์มากขึ ้น เช่น การค้ าขาย การนันทนาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ เป็ นต้ น
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8.การเตรี ยมชุมชนให้ มีความพร้ อมที่จะพัฒนา เช่น จัดระบบการให้ การศึกษา การ
ฝึ กอบรม การสรรหาและพัฒนาผู้นํา ส่งเสริ มให้ สมาชิกดําเนินกิจกรรมต่างๆในรู ปของกลุ่ม
และองค์กร การไปศึกษาดูงานชุมชนอื่นๆที่ประสบความสําเร็จ เป็ นต้ น
ขณะที่ในปั จจุบนั ภารกิจหน้ าที่ หรื อกิจกรรมของชุมชนมีเพิ่มเติมขึ ้น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ
สถานการณ์ ข องชุม ชน และสัง คมที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่า งมากมาย เช่น กิ จ กรรมสวัสดิการที่
เกี่ ย วกับ การเกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย หรื อ ความจํ า เป็ นในชี วิ ต เป็ นวิ ถี ชี วิ ต จํ า พวกค่า เล่า เรี ย น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าฌาปนกิจ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้ านการศึกษา ชุมชนต้ องทําหน้ าที่ของ
ตนเองให้ ชดั เจน โดยอาจจะเป็ นการศึกษาในทุกๆ ด้ านทังแบบในและนอกระบบ
้
เช่น การฝึ กสมาธิ
การฝึ กอบรมชาวบ้ านในด้ านต่างๆ หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น สร้ างมูลค่าเพิ่มของการ
ผลผลิต พัฒนาอาชีพ ธุรกิจชุมชน ฯลฯ โดยเฉพาะในชุมชนที่พฒ
ั นาแล้ วและพึ่งตนเองได้ (สุรพล
พยอมแย้ ม, 2545 อ้ างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ,์ 2553: 90)
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนข้ างต้ นพบว่า ที่ผา่ นมามี
การให้ ความหมายเกี่ ยวกับชุมชนจากนักคิดต่างๆ มีทงั ้ ที่เน้ นความหมายของชุมชนในเรื่ องพื ้นที่
หรื ออาณาเขตที่แน่นอน เน้ นเรื่ องความสัมพันธ์ ปฎิสมั พันธ์ของสมาชิกในชุมชน ขณะเดียวกัน การ
อธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะของชุมชนที่ผ่านมาก็ยังคงมีข้อสังเกตอยู่หลายประการเป็ นต้ นว่า การ
อธิบายเรื่ องที่สมาชิกของชุมชนมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อัตราการเกิด ตาย
ฯลฯ ซึ่ง ทํ าให้ เ กิ ดคํ าถามว่า จํ า เป็ นหรื อ ไม่ที่ชุม ชนหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะชุม ชนสมัย ใหม่ จ ะต้ องมี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดงั กล่าวข้ างต้ นด้ วย รวมถึงการที่มีคําอธิบายเกี่ ยวกับลักษณะอีก
ประการหนึ่งของชุมชน คือ การที่สมาชิกต่างก็มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินชีวิตร่ วมกัน ซึ่งอาจถูก
ตังคํ
้ าถามถึงการอธิบายในลักษณะนี ้ได้ ว่า เป็ นการละเลยการมองถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ชุมชนเมือง ซึ่งแม้ ว่าสมาชิกจะอยู่ในพื ้นที่เดียวกันแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ ว่า สมาชิกในชุมชน
เมืองมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินชีวิตร่วมกันหรื อไม่ อย่างไร
ขณะที่ประเด็นเรื่ องโครงสร้ างและสมาชิกของชุมชน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
โดยส่วนใหญ่จะให้ ความสนใจกับความเป็ นชุมชนชนบท ยกตัวอย่างเช่น ในงานเขียนของ ฉัตร
ทิ พ ย์ นาถสุภ า ที่ ว่ า สัง คมไทยมี ค วามเป็ นชุม ชนเข้ ม ข้ น เพราะความเป็ นชุม ชนดํ า รงอยู่ใ น
วัฒ นธรรม เป็ นคุณ ลักษณะที่ สํ าคัญที่ สุดของวัฒ นธรรมไทย สื บต่อ ส่ง ทอดกันมาตลอดเวลา
ยาวนาน ปรากฎในสถาบันพื ้นฐานที่สดุ ของสังคม คือ สถาบันครอบครัวและชุมชนหมู่บ้าน ดํารง
อยูข่ ้ ามยุคสมัยของประวัติศาสตร์ ลักษณะพิเศษภายในสถาบันชุมชนของไทย คือ สมาชิกมีความ
เท่าเทียมกัน ไม่มีลําดับขันและการบั
้
งคับรุนแรงภายในครอบครัวและภายในชุมชน หมายความว่า
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สมาชิกแต่ละคนมีชีวิตอิสระของตัว แต่ขณะเดียวกันสมาชิกสถาบันครอบครัวและชุมชนของไทย ก็
มีนํ ้าใจไมตรี ตอ่ กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความขัดแย้ งระหว่างกันเองภายในน้ อย มีแรงเกาะ
เกี่ยวกันภายในชุมชนสูงและถาวร (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2553: 168) ดังนัน้ จึงเป็ นประเด็นที่
น่าสนใจว่า ในขณะที่ชมุ ชนเมืองและชุมชนรูปแบบใหม่ มีการเจริ ญเติบโตเช่นนี ้ จําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้ องมีการทําความเข้ าใจชุมชนที่หลากหลายมากขึ ้น
ขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเรื่ องการดํารงอยู่ของชุมชนก็เช่นเดียวกัน ที่พบว่าตลอดเวลา
ที่ผา่ นมาส่วนใหญ่เน้ นการศึกษาโดยใช้ ชมุ ชนชนบทเป็ นที่ตงั ้ ทังยั
้ งเป็ นการศึกษาซึ่งสะท้ อนให้ เห็น
แต่เพียงด้ านบวก กล่าวคือ มองว่าสมาชิกในชุมชนจะไม่คอ่ ยมีปัญหาขัดแย้ งกัน หรื อถ้ าหากมีก็จะ
ไม่รุนแรง สามารถแก้ ปัญหาร่ วมกันได้ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว ปั ญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ อง
ความขัดแย้ งระหว่างสมาชิกในชุมชนกลับเป็ นส่วนสําคัญที่ทําให้ ชมุ ชนล่มสลายได้
ประเด็นสุดท้ ายที่จะกล่าวถึงก็คือ แนวคิดเรื่ องหน้ าที่ของชุมชนซึ่งมีความน่าสนใจ เพราะ
แสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้ จากการเป็ นสมาชิกของชุมชนนัน่ เอง แม้ วา่ จะเป็ นคําอธิบายในเชิง
หลักการ กล่าวคือ เป็ นแนวคิดในเชิงอุดมคติซึ่งอาจไม่ เกิดผลในทางปฎิบตั ิ ยกตัวอย่างเช่น การ
ให้ บริ การขันต้
้ นแก่สมาชิก การจัดระเบียบและรักษาความสงบเรี ยบร้ อยให้ แก่สมาชิก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชุมชนเมืองซึ่งสมาชิกมีลกั ษณะต่างคนต่างอยู่ด้วยแล้ ว ดังนัน้ แนวคิดเรื่ องหน้ าที่ของ
ชุมชนที่กล่าวถึงข้ างต้ น จึงอาจถูกตังคํ
้ าถามถึ งความเป็ นไปได้ โดยเฉพาะในกรณีของชุมชนเมือง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.2 แนวคิดเรื่องชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)
2.2.1 ความหมายของชุมชนเสมือนจริง
ชุมชนรู ปแบบใหม่ เป็ นชุมชนที่กลุ่มคนอาจจะพบกันโดยตรงหรื อไม่ก็ตาม แต่มีโอกาส
สื่ อ สารกัน ด้ ว ยถ้ อยคํ า ภาษา และความคิด ผ่า นเครื อ ข่า ยคอมพิ ว เตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ชุมชนแบบนี ้มีข้อดีกว่าชุมชนแบบอื่นตรงที่วา่ ไม่มีอคติเกี่ยวกับเพศ อายุ เชื ้อชาติ
สีผิว เผ่าพันธุ์ รู ปร่ าง หน้ าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิก ชุมชนเสมือนจริ งเป็ นเครื่ องมือที่
เชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจร่ วมกันเข้ าด้ วยกัน ในชุมชนแบบเดิม เราจะรู้ จักผู้คนต่อเมื่อได้ พบปะ
หน้ าตา และต้ องคบหาสมาคมกับผู้คนจํานวนไม่น้อย กว่าที่จะพบผู้ที่มีความสนใจในเรื่ องบางเรื่ อง
เหมือนกับเรา แต่ในชุมชนประเภทนี ้เราสามารถเข้ าถึงแหล่งที่เราสนใจได้ อย่างทันที นอกจากนี ้ ยัง
มีข้อดีคือ ช่วยคัดสรรกลัน่ กรองข้ อมูลที่จําเป็ นและทันสมัย โดยไม่ต้องเก็บรวบรวมไว้ มากมายเช่น
แต่ก่อน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543: 39-40)
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ชุมชนรู ปแบบใหม่ จึงมีลักษณะที่หลากหลายมากขึน้ ในปั จจุบนั ทําให้ ความเป็ นชุมชน
สามารถขยายได้ อย่างกว้ างขวาง และครอบคลุมมิติอื่นมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั ที่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ขยายขอบเขตในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในทุกมุม
โลกมาสนองผู้บริ โภคได้ อย่างมากมาย รวดเร็ วและทันท่วงที ชุมชนรู ปแบบใหม่นี ้ มีลกั ษณะเป็ น
ชุมชนไร้ พรมแดน คือ สมาชิกหรื อผู้ที่สนใจสามารถเข้ าร่ วมได้ โดยไม่จํากั ดหลักแหล่ง หากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมถึง อาจเป็ นชุมชนทางอากาศซึ่งอาศัยการติดต่อสื่อสารของบุคคล
ผ่านวิทยุกระจายเสียง ระบบโทรศัพท์ขนพื
ั ้ น้ ฐาน และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น รายการวิทยุ
ชุมชนร่วมด้ วยช่วยกัน สถานีวิทยุ จส.100 หรื อชุมชนไซเบอร์ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ชุมชนในรูปแบบใหม่นี ้ ยังคงต้ องมีการอาศัยความเป็ นชุมชนเดิม คือ พื ้นที่
อยู่บ้าง แต่ลักษณะความสัมพันธ์ มีการเปลี่ยนแปลงไป สิ่งต่างๆที่เกิดขึ ้นในสังคมที่ซบั ซ้ อน โดย
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบที่กว้ างขวางขึ ้นทังในระดั
้
บชาติและระดับโลก กล่าวคือ สิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นถ้ าเป็ นปั ญหา ปั ญหาหรื อสิ่งนันๆ
้ ก็จะเชื่อมโยงไปในระดับที่กว้ างขึ ้นได้ และในทาง
ตรงกันข้ าม ก็จะเป็ นประโยชน์หรื อมีผลต่อความรับผิดชอบร่ วมกันในฐานะเป็ นชุมชนในรู ปแบบ
ใหม่ที่มีจิตสํานึกร่วมกัน มีหลักการ จุดมุง่ หมาย และการปฎิบตั ริ ่วมกัน
ชุมชนในรู ปแบบใหม่นี ้ ทอนนีส์ (Tonnies อ้ างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553:
119) กล่าวว่า เป็ นความสัมพันธ์แบบปั จเจก มีการแข่งขัน มีการคิดคํานวณบนฐานของประโยชน์
และอยูบ่ นพันธะทางกฎหมาย ซึง่ พบได้ ในสังคมเมืองหรื ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์แบบนี ้อาจสูญเสียความเป็ นธรรมชาติ สัมผัสของความเป็ นมนุษย์ และการเกื ้อหนุน
ของสมาชิก แต่การสร้ างความเป็ นชุมชนใหม่ ก็ไม่ใช่การรื อ้ ฟื น้ วัฒนธรรมชุมชนแบบดังเดิ
้ ม หาก
เป็ นการผสมผสานความเชื่อแบบเก่าที่มี คุณค่า และการพัฒนาระบบใหม่ที่ก้าวต่อไปอย่างไม่
หยุดยัง้
อาริ ยา เศวตามร์ (2542 อ้ างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553: 119) กล่าวถึงชุมชน
ในรู ปแบบใหม่ว่า สํ าหรั บผู้นําชุม ชนและนักพัฒ นาแล้ ว ความเป็ นชุม ชน หมายถึง ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนและเครื อข่ายที่กว้ างขวาง กิจกรรมที่สร้ างขึ ้นเป็ นการสร้ างความเป็ น
ชุม ชนในรู ปแบบใหม่ เพื่ อสร้ างความสัม พันธ์ ท างสัง คมที่ ยุติธ รรม และเครื อข่ายที่ กว้ างขวาง
มากกว่าในอดีต เพื่อสอดคล้ องกับกระแสการพัฒนาในปั จจุบนั ที่ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชน
และเครื อข่าย หรื อเพื่อรู้เท่าทันการเชื่อมโยงเครื อข่ายของเทคโนโลยีสมัยสมัยที่ไร้ พรมแดน
นอกจากนี ้ เทคโนโลยีในปั จจุบนั ยังได้ ร้อยเรี ยง เชื่อมโยงเข้ าไปในการใช้ ชีวิตประจําวันของ
มนุษย์ ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์ ทังยั
้ งมีความรวดเร็ วในการตอบสนอง
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มากขึ ้นเรื่ อยๆ ปั จจุบนั เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังจัดได้ ว่าเป็ นวัฒนธรรม เพราะได้ ฝังรากลึกอยู่ในรูปแบบ
ของการใช้ ชีวิตในสังคมที่เป็ นมากกว่าการที่ผ้ คู นมาอยู่รวมกันเท่านัน้ เช่น ความซับซ้ อนของระบบ
อุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ ฯลฯ เท่ากับว่าเทคโนโลยีในปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นสิ่งที่ถกู ทําให้ เหมาะสม
กับสังคม (Socialized) เช่น การเกิดขึ ้นของโทรศัพท์มือถือ อีเมล อินเทอร์ เน็ต ล้ วนเป็ นตัวอย่าง
หนึง่ ของรูปแบบทางสังคมของเทคโนโลยี ซึ่งได้ ทําลายข้ อจํากัดเรื่ องระยะทาง และสถานที่ เท่ากับ
ว่า เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและข้ อมูลข่าวสารมีบทบาทในการเปลี่ยนรู ปแบบของชุมชนได้
เช่นกัน (Delanty, 2003: 169-170) ขณะที่ Calhoun (1992) มองว่าตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น ระบบ
การขนส่ง การคมนาคม การบริ หารจัดการองค์กรต่างๆ รัฐชาติ ที่เกิดขึ ้นในกระบวนการของความ
เป็ นสมัยใหม่ (Modernization) ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมทางอ้ อม ที่ตรงกันข้ ามกับสมัย
ดังเดิ
้ มซึง่ เป็ นความสัมพันธ์แบบพบหน้ ากันโดยตรงนัน่ เอง (Delanty, 2003: 179)
เช่นเดียวกับที่ Robert MacIver (1970) ให้ ความเห็นเรื่ องชุมชนไว้ ในหนังสือเรื่ อง On
Community, Society and Power ว่าชุมชนหนึ่งๆ เปรี ยบเสมือนร่างกายของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ ้นโดย
ธรรมชาติ เป็ นอิสระ ตลอดจนมีการเกี่ยวข้ องกับคนอื่นๆ ด้ วย ทังยั
้ งให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า ชุมชน
หนึ่งๆ จําเป็ นต้ องมีเขตแดน โดยแต่ละเขตแดนนันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้ ขณะเดียวกัน ชุมชน
หนึ่ง ๆ ก็ ส ามารถแบ่ง แยกออกมาเป็ นชุม ชนย่อ ยๆ ตัวอย่างเช่น ภายในหอพัก ต่า งๆ ที่ มี ผ้ ูค น
หลากหลายอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้เอง MacIver จึงมองว่า ผู้คนทังหลายสามารถเป็
้
น
สมาชิ ก ของชุม ชนทัง้ ในระดับภูมิ ภ าค ระดับ ชาติ หรื อ แม้ แต่ร ะดับ โลก เท่ากับ ว่า คนคนหนึ่ง
สามารถเป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้นบั ถือศาสนา กลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มการเมือง กลุ่มธุรกิจ กลุ่มอาชีพ
เรี ยกได้ วา่ “เป็ นสมาชิกของชุมชนตามความสนใจ” (Communities of Interest) เช่นเดียวกับการที่
เป็ นสมาชิกของชุมชนตามแต่ละสถานที่นนๆ
ั ้ นัน่ เอง ทังยั
้ งมองว่า ผู้คนสามารถเข้ าหรื อออก แต่ละ
ชุมชนได้ อย่างอิสระ รวมถึงสามารถแสดงบทบาทต่างๆ ได้ หลากหลายในแต่ละช่วงเวลาภายใน
ชุมชนนันๆ
้ อีกด้ วย
จากความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่กล่าวมา Delanty สรุปให้ เห็นนัยที่เปลี่ยนไปของชุมชน
ในประการสํ าคัญ คือ ชุม ชนในปั จ จุบนั มีความเป็ นนามธรรม ขาดความชัดเจนและความเป็ น
เอกภาพ ถูกสร้ างขึ ้นจากกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มากกว่าเกิดจากโครงสร้ างที่เป็ น
สถาบัน พื ้นที่ หรื อแม้ แต่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของความหมายใดๆ สมาชิกของชุมชนในปั จจุบนั
มีความผูกพันกันน้ อยลงกว่าในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการเปิ ดโอกาสให้ เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างกัน (Belonging) ของผู้คนบนพื ้นฐานเรื่ องศาสนา ชาตินิยม ชาติพนั ธุ์ วิถีชีวิต เพศ ฯลฯ ใน
โลกแบบพหุสงั คม ซึง่ ชุมชนประเภทใหม่ตา่ งๆ กําลังเกิดขึ ้น
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ในสังคมยุคใหม่ ปั จเจกบุคคลไม่ได้ ผูกพันอยู่ กับชุมชนแห่งเดียว แต่สามารถเข้ าร่ วมใน
ชุมชนต่างๆ ได้ แม้ ว่าบางครัง้ อาจเป็ นการเกี่ยวพันที่ทบั ซ้ อนกัน (Overlapping bonds) ทังยั
้ งมี
ความเป็ นไปได้ ที่บุคคลนัน้ ๆ จะเข้ าหรื อออกในกลุ่ม ต่างๆ กระทั่งบางครั ง้ อาจทําให้ ขาดความ
ต่อเนื่อง (Delanty, 2003: 187-195) กล่าวได้ ว่า ชุมชนมีความยืดหยุ่นมากขึน้ จากเดิม ที่เน้ น
ขอบเขต เขตแดน ที่ตงั ้ บนพื ้นฐานของคุณค่าแบบดังเดิ
้ ม ไปสู่การเต็มใจที่จะสื่อสารกัน ทําให้ เกิด
เป็ นเครื อข่ายสังคมที่ถกู จัดตังขึ
้ ้นอย่างทันทีทนั ใดจากสมาชิกแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถ
แทนที่อะไรก็ตามที่มีอยูจ่ ริง หากแต่แสดงออกถึงความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กนั (Delanty,
2003: 195)
รูปแบบหนึ่งของชุมชนแบบใหม่ (New Community) ก็คือ ชุมชนเสมือนจริ ง (Virtual
Community) ซึ่งเกิดขึ ้นพร้ อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี และปั ญหาของสังคมสมัยใหม่ที่ทวีความ
ซับซ้ อนและรุนแรงขึ ้น การพิจ ารณาปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาไม่อาจจํากัดอยู่ในปริ มณฑล
ของชุม ชนที่ มี อ าณาเขตภูมิ ศ าสตร์ เ ล็ ก ๆ ได้ เ พี ย งลํ า พัง เพราะบางปั ญ หาก็ เ กิ ด จากอิ ท ธิ พ ล
ภายนอก ซึ่งบางครัง้ การแก้ ไขต้ องการการรวมกํ าลัง ความร่ วมมือและทรัพยากรจากภายนอก
ชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543 อ้ างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ,์ 2553: 115)
การทําความเข้ าใจกับความหมายของคําว่า ”ชุมชนเสมือนจริ ง” กลายเป็ นข้ อถกเถียงใหม่
ในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิดเรื่ องการศึกษาชุมชนทังในทางสั
้
งคมวิทยา มานุษยวิทยาและ
สาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในต่า งประเทศมี ก ารศึก ษาเรื่ อ งชุม ชนเสมื อ นจริ ง กัน อย่ า งกว้ า งขวาง
ครอบคลุมหลายสาขาวิชา พบแนวโน้ มว่า การศึกษาวิจยั ประเด็นเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั มีมากขึ ้นเรื่ อยๆ แต่ถึงกระนันก็
้ ยงั มีทงความเห็
ั้
นที่สอดคล้ องและไม่ลงตัว เกี่ยวกับ
การทําความเข้ าใจถึงความหมายและองค์ประกอบของชุมชนเสมือ นจริ ง แต่ส่วนใหญ่แล้ วพบว่า
ชุมชนเสมือนจริง หมายถึง กลุม่ ของบุคคลหลายๆ คนที่มารวมตัวกัน มีปฎิสมั พันธ์ซึ่งกันและกัน มี
การร่ วมกันแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้ อมูลประเด็นหนึ่งๆ โดยมีระบบการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีเป็ นสื่อกลางช่วยสนับสนุนการยอมรับกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานที่ถกู สร้ างขึ ้นมาใหม่ร่วมกัน
(จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551: 23)
Rheingold (1993 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551: 24) นักวิชาการผู้บุกเบิก
การศึกษาชุมชนเสมือนจริ งให้ ความเห็นว่า ในสถานการณ์การสื่อสารในบริ บทของชุมชนเสมือน
จริ ง กลุ่มคนจะสร้ างบรรทัดฐานทางสังคมและกฎกติกาขึ ้นมาเพื่อใช้ ควบคุม จัดบริ บททางสังคม
ใหม่ เป็ นการสร้ างความจริ งชนิดใหม่ (New reality) ที่คนสร้ างภาพขึ ้นมาเพื่อเลียนแบบชุมชน
ดังเดิ
้ ม เช่น มีบ้าน เพื่อนบ้ าน เป็ นพื ้นที่ที่มีการสร้ างความหมาย และอัตลักษณ์ร่วมกัน
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นอกจากนี ้ เขายังมองว่าการเกิดชุมชนเสมือนจริ งเป็ นความจริ งทางเลือก (Alternative
reality) หรื อเป็ นความจริ งเสมือน (Virtual reality) เป็ นความจริ งที่ดํารงอยู่และสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ เป็ นทางเลือกที่คนสามารถเลือก เพื่อหนีจากความจริ งที่ ”จริ งๆ” เทคโนโลยี
และการสื่อสารจึงไม่เพียงเปลี่ยนความสัมพันธ์ ทางสังคม แต่ความสัมพันธ์สามารถสร้ างขึ ้นมาใหม่
ได้ ด้วย
หากสรุ ปความคิดของ Rheingold ชุมชนเสมือนจริ ง หมายถึง กลุ่มคนซึ่งรวมตัวกันโดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์ เน็ต กลุ่มคนที่รวมกันเหล่านี ้ ต้ องมีมากพอและอยู่กันอย่าง
ต่อเนื่ องยาวนาน มี การร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จนก่อร่ างเป็ นรู ปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทงั ้ แบบส่วนตัวและส่วนรวม เห็นได้ ว่าคํานิยามของ Rheingold ตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐาน
ของปฎิสมั พันธ์ ทางสังคม กลุ่มคน และความรู้ สึกร่วมกันต่อผู้อื่นในชุมชนที่พวกเขามีปฎิสมั พันธ์
ด้ วย โดยต้ องมีความสัมพันธ์ ระยะเวลานานมากพอ และที่สําคัญ พวกเขาต้ องรู้ สึกถึงความเป็ น
ชุมชนร่วมกัน มีความรู้สกึ บางอย่างร่วมกันอีกด้ วย (Rheingold, 1993: 5)
ในงานวิจยั เรื่ อง ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริง ของ
จตุรวิทย์ ทองเมือง (2551) ได้ สรุปความคิดของนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริง ดังเช่น
ความเห็นของ เบม (Baym, 2000) ซึ่งให้ ความเห็นว่า ชุมชนเสมือนจริ งไม่ใช่เป็ นเรื่ องของ
พื ้นที่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นเรื่ องของกิจกรรมร่วมและความรู้สกึ ร่วมกัน
ความเห็นของ ริ ดดิ ้งส์ และคณะ (Ridings et al., 2002) และลิคไลท์เดอร์ กับเทย์เลอร์
(Licklider and Taylor, 1998) ก็มีความเห็นที่สอดคล้ องกันว่า ชุมชนเสมือนจริ ง เป็ นกลุ่มคนผู้มี
ความสนใจร่วมกัน เข้ ามาสื่อสารอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นระยะเวลายาวนาน โดยริ ดดิ ้งและคณะ มอง
ผ่านการสื่อสารในอินเทอร์ เน็ต ในขณะที่ลิคไลท์เดอร์ กับเทย์เลอร์ มองเป็ นแนวคิดเรื่ องชุมชนที่
สัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ที่เป็ นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยผู้คน
เข้ ามามีปฎิสมั พันธ์กนั บนพื ้นฐานของความสนใจร่วมกัน
เช่นเดียวกับ ผลงานวิจัยเรื่ อง บทบาทของการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ กับการ
สร้ างความสัมพันธ์แบบชุมชนเสมือนของกลุ่มผู้สงู อายุสมาชิก OPPY Club ที่สรุปว่า ชุมชนเสมือน
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้น มีลกั ษณะแตกต่างไปจากชุมชนจริ ง คือ ในการรวมกลุ่มกันไม่จําเป็ นต้ องรวมกัน
ตามถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของชุมชนจริ ง แต่ชุมชนเสมือนนัน้ อาจเป็ นกลุ่มคนที่
รวมกันตามลักษณะประชากร กลุ่มอาชีพ หรื อความสนใจของบุคคลก็ได้ เช่น กลุ่มผู้สงู อายุ กลุ่ม
แพทย์ กลุม่ นักดื่มไวน์ เป็ นต้ น (ศุภนิศา เกษมสันต์, 2546: 12)
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สุริชยั หวันแก้ ว (2001 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551: 25) กล่าวว่า การก่อร่างของ
ชุมชนเสมือนจริ งทําให้ พื ้นที่ทางกายภาพมีความสําคัญน้ อยลง แนวคิดว่าด้ วยชุมชนเสมือนจริ ง
นับเป็ นการเปลี่ยนแปลงก้ าวสําคัญของการศึกษาชุมชนที่เกิดขึ ้นในความเป็ นจริ ง เป็ นการศึกษา
ความสัมพันธ์ ทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ในแง่ที่ความสัมพันธ์ ทางสังคมจะหลุดลอยจากฐาน
ชุมชน เปิ ดทางให้ มีความเป็ นไปได้ ในการแยกห่าง จากการเน้ นว่าชีวิตทางสังคมต้ องยึดติดกับ
พื น้ ที่ อ ย่า งเดี ย ว นอกจากสลายเรื่ อ งพื น้ ที่ แ ล้ ว การศึก ษาชุม ชนเสมื อ นจริ ง ยัง เปิ ดทางให้ กับ
การศึกษาชุมชนในมิติที่ว่าด้ วยความสนใจร่ วมกันในชุมชน และการให้ ความสําคัญกับเรื่ องของ
อารมณ์ความรู้สกึ ในชุมชนหนึง่ ๆ
Jones (1998 อ้ างถึงใน จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551: 25) ได้ เพิ่มเติมคําอธิบายเกี่ยวกับ
ชุมชนเสมือนจริ งว่า สิ่งที่ละเลยไม่ได้ คือ การอธิบายปฎิสมั พันธ์ ทางสังคม กับการปฎิบตั ิที่มีมิติ
เรื่ องพื ้นที่ (spatial practice) ค่านิยม (values) และความเชื่อ (beliefs) เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เขายัง
เสริ มว่า ความสามารถของสมาชิ กในชุมชนในการสร้ าง รักษา และควบคุมพื น้ ที่ การทําความ
เข้ าใจชุมชนเสมือนจริงยังเกี่ยวพันกับเรื่ องของอํานาจการออกกฎ การครอบงํา หรื อมีอํานาจเหนือ
การยอมตาม การขัดขืน และการให้ ความร่ วมมือ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ใช้ ทําความเข้ าใจธรรมชาติของ
ชุมชนแบบเดิมซึง่ ยังคงประยุกต์ใช้ ได้
นอกจากนี ้ Delanty ยังให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า ชุมชนเสมือนจริ ง ถือว่าเป็ นกลุ่มทางสังคม
ประเภทใหม่ ที่ มีรูปแบบเฉพาะ มี ลักษณะเฉพาะตัวสูง แสดงออกอย่างชัดเจน และสามารถมี
รูปแบบดังเดิ
้ มอีกด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างความเป็ นครอบครัวต่างๆ ขึ ้นมาใหม่ พื ้นที่ชนบทต่างๆ
การเคลื่อนไหวทางการเมืองรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการแสดงออกในรูปแบบระดับโลก ทังยั
้ งมอง
ว่า ชุมชนเสมือนจริ ง เป็ นชุมชนของคนแปลกหน้ า เป็ นต้ นว่า บนอินเทอร์ เน็ต ซึ่งทําให้ คนแปลก
หน้ าเข้ ามาอยู่ด้วยกันในสังคม บนพื ้นฐานความไม่มีลกั ษณะเฉพาะ ความสัมพันธ์ที่ดีใหม่ ความ
ใกล้ ชิดสนิทสนม และความคุ้นเคยส่วนตัว หรื อที่ซึ่งการเมือง และความรู้สึกของตนเองถูกโยงเข้ า
ด้ วยกัน โดยอินเทอร์ เน็ตร่ วมสมัย คือ ตลาดโลกของคนแปลกหน้ า มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลต่างๆ
สร้ างชุมชนเสมือนจริงขึ ้นมา (Delanty, 2003: 171)
รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์ (1999 อ้ างถึงใน ศุภนิศา เกษมสันต์, 2546: 4) ก็ให้ ความเห็น
ไปในทางเดียวกันว่า การสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ เป็ นการสื่อสารรู ปแบบใหม่ ก่อให้ เกิด
ชุมชนเสมือน (Virtual Community) ซึ่งเป็ นชุมชนที่เกิดขึ ้นมาใหม่ในสังคมไทย ชุมชนดังกล่าวใช้
เครื่ องมือในการสื่อสารแทนการพูดคุย เห็นหน้ าซึง่ กันและกัน เป็ นลักษณะที่บคุ คลแต่ละคนแยกตัว
กัน โดยไม่มีการรวมกลุ่มทางกายภาพ แต่เป็ นการรวมกลุ่มทางความคิด ตามความสนใจของ
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สาธารณชน โดยไม่มี ข้ อจํ า กัดทางด้ านเวลาและสถานที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ ใดในโลกก็ ถื อว่า อยู่ใ น
หมูบ่ ้ านเดียวกัน (Global Village)
2.2.2 คุณลักษณะของชุมชนเสมือนจริง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริง สามารถสรุปคุณลักษณะสําคัญของ
ชุมชนเสมือนจริงได้ ดังนี ้ (Rheingold, 1993: 5-6)
1. ประกอบด้ วยสมาชิก ซึง่ มีความหลากหลาย ไม่จํากัดเพศ วัย เชื ้อชาติ ศาสนา
การศึกษา ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ
2. สมาชิกมีความสนใจบางอย่างร่วมกัน
3. มีเทคโนโลยีเป็ นสื่อกลาง เช่น อินเทอร์ เน็ต
4. สมาชิกต่างเข้ ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
5. สมาชิกมีความสัมพันธ์กนั ทังในแบบส่
้
วนตัวและส่วนรวม (มีปฎิสมั พันธ์ทางสังคม)
6. สมาชิกต่างรู้สกึ ถึงความเป็ นชุมชนร่วมกัน มีความรู้สกึ บางอย่างร่วมกัน
นอกจากนี ้ ยังมีการพูดถึงเรื่ องจิตสํานึกที่เกิดขึ ้นในชุมชนเสมือนจริง ซึ่งอาจนําไปสู่การเข้ า
มามีสว่ นร่วม การร่วมรับผิดชอบต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสังคม โดยไม่จํากัดเพศ วัย เชื ้อชาติ ศาสนา
การศึกษา ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้ าที่ในการ
เชื่อมโยง ผูกพันความเป็ นชุมชนไว้ ตลอดจนการเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ทันสมัยที่สมาชิกของชุมชน
สามารถรับรู้ เข้ าถึง และร่ วมกันกํ าหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาสังคมได้ อย่างเสรี และเป็ น
ประชาธิปไตย นอกจากนี ้ ยังจะนําไปสู่การสร้ างความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบใหม่ๆ อีกด้ วย
(Jones, 1998 อ้ างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ,์ 2553: 116) เช่น
1. การสร้ างสรรค์โอกาสสํ าหรั บการศึกษา และเรี ยนรู้ เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ ใน
สังคม
2. การสร้ างสรรค์โอกาสและทางเลือกใหม่ สําหรับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมที่ทกุ คนมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ในการแสดงความคิดเห็น
3. เป็ นช่องทางสําหรับการสร้ างวัฒนธรรม และวิถีชีวิตใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม
4. สามารถทําให้ มนุษย์ปฎิสมั พันธ์กนั ได้ และก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ที่เรี ยกว่า
มิตรภาพบนคอมพิวเตอร์
จากการรวบรวมความหมาย และลักษณะของชุมชนเสมือนจริ งข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ชุมชน
เสมื อ นจริ ง หมายถึ ง ชุม ชนรู ป แบบใหม่ ซึ่ ง เกิ ด ขึน้ จากความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
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สารสนเทศต่างๆ และการติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ทําให้ ผ้ คู นที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
โดยไม่จํ าเป็ นที่ จ ะต้ องรู้ จักกันมาก่อน ไม่จํ าเป็ นต้ องพบหน้ าเพื่ อสื่ อสารกันโดยตรง รวมถึง ไม่
จําเป็ นต้ องอาศัยอยู่ในพื ้นที่เดียวกัน แต่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ
กันและกัน กระทัง่ เกิดเป็ นความผูกพัน สามารถข้ ามข้ อจํากัดทังเรื
้ ่ องเวลาและสถานที่ได้
2.2.3 ข้ อถกเถียงในเรื่องชุมชนเสมือนจริง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งข้ างต้ น สามารถสรุปข้ อ
ถกเถียงที่เกิดขึ ้นได้ ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อถกเถียงในเรื่ อง ความเป็ นจริงของชุมชนเสมือนจริง ที่สามารถพบเห็นได้ สมาชิกของ
ชุมชนมีการติดต่อสื่อสารกัน มีปฎิสัมพันธ์ ต่อกัน หรื อว่าเป็ นเพียงชุมชนเสมือนที่ไม่ปรากฎเป็ น
รูปธรรมชัดเจน แต่ก็มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิก เช่น ชุมชนในอินเทอร์ เน็ต
ตัวอย่างของนักคิด เช่น Urry (2000) กล่าวว่า กิจกรรมเสมือนจริ งระหว่างกัน ได้ ทําให้ เกิด
ที่อยูอ่ าศัยประเภทใหม่ขึ ้น เกิดความแตกต่างระหว่างกัน เกิดความใกล้ ชิด ท้ องถิ่นและการสนทนา
แลกเปลี่ยน สถานที่ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยี สามารถก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องอาศัย
ความใกล้ ชิด เพราะผู้คนสามารถจินตนาการตนเองเหมือนกับเป็ นหนึ่งในชุมชนเสมือนจริ งนันๆ
้
นอกจากนี ้ บนพื ้นที่ใหม่ซงึ่ ความแตกต่างระหว่างการเดินทาง และการเป็ นเจ้ าของได้ ถกู ทําลายลง
ไป ความเป็ นท้ องถิ่นสามารถถูกประดิษฐ์ ขึ ้นมาใหม่ เช่นเดียวกับอัตลักษณ์ที่สามารถถูกรวมเข้ า
มาในทางต่างๆ กัน โดยอาศัยดิจิตอลเคลื่อนย้ ายไปมา (Delanty, 2003: 172)
ภายในชุม ชนเสมื อ นจริ ง ซึ่ง ถูก มองว่ า สิ่ ง ตรงข้ า มเป็ นความจริ ง ชนิ ด หนึ่ง ระยะห่า ง
กลายเป็ นความใกล้ ชิดและคุ้นเคย เพราะกลไกของการแทนที่และการเชื่อมติ ดกันใหม่ ขณะที่ยุค
ข้ อมูลข่าวสารได้ นํามาซึง่ การสื่อสารที่หลากหลายขึ ้น การใช้ ชีวิตประจําวันของผู้คนมีความใกล้ ชิด
กันมากขึน้ ผ่านการใช้ โทรศัพท์มื อถื อ รวมถึง การมีอินเทอร์ เน็ต อีเมลจํ านวนมากขึน้ เรื่ อยๆ ไม่
เหมือนกับความใกล้ ชิดแบบพบปะเห็นหน้ ากัน (Delanty, 2003: 173)
Rheingold ก็ให้ ความเห็นอีกว่า ในชุมชนเสมือนจริ งได้ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ประเภท
ใหม่ โดยมีรูปแบบที่หลากหลายของการสื่อสาร เท่ากับว่าเทคโนโลยีสามารถสร้ างชุมชนที่ดีเลิศ
ขึ ้นมาได้ กระทั่งถูกมองว่า ชุมชนเสมือนจริ งตังอยู
้ ่ไกลจากชุมชนจริ งๆ หรื อมีความแตกต่างกัน
พอสมควร (Delanty, 2003: 173) อย่างไรก็ดี เขามองว่า ชุมชนเสมือนจริ งเป็ นเหมือนกับรูปแบบ
ทางเทคโนโลยีของชุมชนดังเดิ
้ มด้ วย
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ตรงข้ ามกับ Castells (1996) ที่มองว่า ชุมชนเสมือนจริ งนันมี
้ ความจริ งในตัวเอง จับต้ อง
ได้ ไม่ใช่แค่ภาพผ่านจอ แต่มีประสบการณ์ที่ใช้ สื่อสารกัน ระดับประสบการณ์คือระดับความจริ ง มี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในสังคม ตลอดจนในชุมชนเสมือนจริ งก็จะมีความ
แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมกว้ างขึ ้นอีกด้ วย และยังมองว่าแม้ คนใช้ หรื อคนที่เข้ าร่วมในชุมชน
เสมือนจริงจะต่างกัน หากแต่ก็มีประสบการณ์บางอย่างที่คล้ ายกันในการสื่อสาร
อย่างไรก็ดี การสื่อสารเสมือนจริ งที่เกิดขึ ้นนี ้ ทําให้ พื ้นที่ของสถานที่ต่างๆ มีความต่างกัน
น้ อยลง เท่ากับว่า ชุมชนเสมือนจริ งกลายเป็ นความจริ งประเภทใหม่ในตัวเองที่มีความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมได้ อีกด้ วย (Delanty, 2003: 174)
ชุมชนเสมื อนจริ ง ซึ่ง ตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานของความสัม พันธ์ แบบเสมือนจริ ง ก็ ช่วยเติม เต็ม
ความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่ นอกจากนี ้ ยังมีการสื่อสารระหว่างกันบนตัวเลือกส่วนตัวของความชอบ
และวัฒนธรรมต่างๆ ซึง่ หมายถึงว่า เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของการแบ่งปั นความสนใจอย่าง
เดียวกันนัน่ เอง
Castells ยังให้ ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ชุมชนเสมือนจริงตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของเครื อข่าย ซึ่ง
ผู้คนหลากหลายต่างเต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆ ระหว่างกันด้ วย
ขณะเดียวกัน มีความคิดเห็นที่ต่างกับ Castells โดยมองว่า ชุมชนเสมือนจริ งตังอยู
้ ่บ น
พื ้นฐานของการแบ่งปั นอัตลักษณ์ และสมาชิกในชุมชนไม่ค่อยได้ เจอกัน ชุมชนเสมือนจริ งไม่ได้
สร้ างสังคมใหม่ขึน้ มา หากแต่ทําให้ สิ่งที่มีอยู่แล้ วเข้ มแข็งยิ่งขึน้ ตลอดจนเสนอหนทางของการ
เชื่อมโยงผู้คนที่มีรสนิยมคล้ ายคลึงกันเข้ ามารวมกันมากกว่า (Delanty, 2003: 176)
2. ข้ อถกเถียงในประเด็นที่ ว่า ชุมชนเสมือนจริ งจะสามารถแทนที่ชมุ ชนแบบเก่าได้ หรื อไม่
ดัง เช่น Gergen (1991) ที่ มี ค วามเห็ นว่าชุม ชนแบบเก่า ซึ่ง เน้ นขอบเขตเชิ ง พื น้ ที่ และการ
ติด ต่อ สื่ อ สารทางตรง แบบพบหน้ า กัน กํ า ลัง จะถูก แทนที่ ด้ ว ยความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทําให้ ผ้ ู คนจากพื ้นที่ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ทุกที่
ทุกเวลา โดยไม่จําเป็ นต้ องพบหน้ ากันหรื อรู้จกั กันมาก่อน (Delanty, 2003: 171)
3. ข้ อถกเถียงในเรื่ องที่ว่า ชุมชนเสมือนจริ งไม่ได้ สร้ างสังคมใหม่ขึ ้นมา แต่เป็ นการสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั สังคมที่เป็ นอยู่มากกว่า โดยการเชื่อมโยงผู้คนที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
ให้ มารวมตัวกันนัน่ เอง โดย Calhoun (1998) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี ้ว่า อินเทอร์ เน็ตมีส่วน
ช่วยเติมเต็มให้ กบั ชุมชนแบบพบหน้ ากัน รวมถึงช่วยเติมเต็มในการทํากิจกรรมต่างๆ ทังยั
้ งมองว่า
อินเทอร์ เน็ตได้ ทําลายความสัมพันธ์ทางสังคมบางอย่างที่มีอยู่ และมองว่าอินเทอร์ เน็ตไม่ได้ สร้ าง
หรื อสนับสนุน ส่งเสริ มความเป็ นเครื อข่าย เช่นเดียวกับที่อีเมล (E-mail) บางครัง้ ก็ไม่ได้ แสดงถึง
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ความสัมพันธ์กบั คนแปลกหน้ า หากแต่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว เพื่อน หรื อคนที่
คุ้นเคยกันอยู่แล้ ว นอกจากนี ้ ยังมองว่า อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางการสื่อสารระหว่างกันของผู้คน
บนความชอบส่วนตัว เป็ นการสื่อสารบนพื ้นฐานของการแบ่งปั นความสนใจอย่างเดียวกันมากกว่า
(Delanty,2003: 179-181)
2.3 เปรี ยบเทียบความเหมือน และความแตกต่ างระหว่ างชุมชนโดยทั่วไปกับชุมชน
เสมือนจริง
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดข้ างต้ น สามารถสรุ ปความเหมือนกันระหว่างชุมชนโดยทั่วไปกับ
ชุมชนเสมือนจริ งได้ ว่า ชุมชนทัง้ สองรู ปแบบต่างก็ต้องมีผ้ คู นจํานวนหนึ่งซึ่งมารวมตัวกัน โดยมี
พื ้นฐานมาจากความสนใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรื อตรงกัน และต่างก็ต้องมีการติดต่อ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนมีปฎิสมั พันธ์ตอ่ กันเป็ นระยะเวลานานพอสมควร รวมถึง
ต้ องมี การจัดระเบียบทางสัง คม เพื่ อให้ สมาชิ กอยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบเรี ยบร้ อยอีกด้ วย แต่ใน
ขณะเดียวกัน ชุมชนทังสองรู
้
ปแบบก็มีความแตกต่างกัน คือ สมาชิกของชุมชนโดยทัว่ ไปจะต้ อง
อาศัยอยู่ร่วมกันภายในอาณาเขต อาณาบริ เวณหรื อในพื น้ ที่ ที่แน่นอน สามารถสัง เกตเห็นได้
ประกอบกับที่สมาชิกล้ วนแล้ วแต่มีการพบปะสังสรรค์ ติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยตรง กล่าวคือ
สมาชิ กต้ องพบหน้ ากัน นอกจากนี ้ สมาชิกของชุม ชนโดยทั่วไปต่างก็ มีวัฒ นธรรม รู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งแตกต่างกับชุมชนเสมือนจริ งที่จดั ว่า เป็ นชุมชนของผู้คนแปลกหน้ า
กล่าวคือ สมาชิกหรื อผู้ที่เข้ าร่ วมในชุมชนดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องรู้ จกั กันและกันมาก่อน เนื่องจาก
ชุมชนรูปแบบนี ้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และมีปฎิสมั พันธ์ตอ่ กัน จึงทําให้
ไม่มีความจําเป็ นที่ สมาชิกหรื อผู้ที่เข้ าร่ วม ต้ องพบหน้ ากันโดยตรง ส่งผลให้ ชุมชนเสมือนจริ ง มี
เครื อข่ายที่กว้ างขวางจากความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีนนั่ เอง และเพื่อให้ เห็นภาพความ
แตกต่างระหว่างชุมชนทัง้ 2 รูปแบบ ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั จึงสรุปนิยามของนักคิดต่างๆ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม และแสดงให้ เห็นในรูปตารางเปรี ยบเทียบ ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะของชุมชนโดยทั่วไปกับชุมชนเสมือนจริง
ลักษณะของชุมชนโดยทัว่ ไป
1. เป็ นการรวมตัวกันของกลุม่ คน
2. อยูร่ ่วมกันในอาณาเขต บริเวณเดียวกัน
3. ติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์ กั น พบปะสัง สรรค์ มี

ลักษณะของชุมชนเสมือนจริง
1. เป็ นชุมชนของคนแปลกหน้ า
2. กระจายตัวอยู่ในพื น้ ที่ ต่างๆ สามารถ
เข้ าร่ ว ม หรื อ ถอยออกมาจากชุม ชน
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ลักษณะของชุมชนโดยทัว่ ไป
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ร่ ว ม กั น แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์แบบพบปะกันโดยตรง
4. สมาชิ ก มี วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีที่คล้ ายกัน
Sanders (1958) Durant (1959) Good
(1959) Warren (1963) Durkheim (1964)
Poplin (1972) Lee and Newby (1983)
Tonnies (1995)

ลักษณะของชุมชนเสมือนจริง
เมื่อใดก็ได้
3. สมาชิกอาจจะได้ พบกันโดยตรง หรื อไม่
ก็ ต าม และมี ก ารสื่ อ สาร แสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ผ่านเครื อข่าย
คอมพิ ว เตอร์ เครื อข่ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ
4. สมาชิ ก มี ค วามผู ก พั น กั น จากระบบ
เทคโนโลยี ทําให้ รวมตัวกันได้ ง่าย และ
เทคโนโลยียงั เป็ นสิ่งเชื่อมโยงเครื อข่าย
ของผู้ค น ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ ห รื อ ความ
สนใจร่ วมกันเข้ าด้ วยกัน รวมทังยั
้ งเป็ น
ศูน ย์ ก ลางในการสื่ อ สาร แลกเปลี่ ย น
แบ่งปั นความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน
Rheingold (1993) Licklider and Taylor
(1998) Baym (2000) Delanty (2003)
ธีระภัทรา (2010)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบหน้ าที่ของชุมชนโดยทั่วไปกับชุมชนเสมือนจริง
หน้ าที่ของชุมชนทัว่ ไป
1. อบรมกล่อมเกลาให้ สมาชิกรู้จกั บรรทัด
ฐานของ ชุ ม ชน ปลู ก ฝั ง ถ่ า ยทอด
วัฒ นธรรม ให้ ร้ ู จักบทบาท หน้ าที่ของ
ตนเอง รวมถึ ง แนวทางปฎิ บัติ ต นใน
ชุมชน
2. ติดต่อสัมพันธ์กบั ชุมชนอื่นๆ
3. ให้ บ ริ ก ารขัน้ ต้ น แก่ส มาชิ ก เช่น ผลิ ต
สิ น ค้ า บริ กา ร ที่ อยู่ สนอ ง ควา ม

หน้ าที่ของชุมชนเสมือนจริง
1. เป็ นช่องทางเพื่อสร้ างวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตใหม่ๆ
2. นํ า ไปสู่ ก ารสร้ างความสั ม พั น ธ์ ท าง
สังคมรูปแบบใหม่
3. เป็ นแหล่งข้ อมูลที่ทนั สมัย สมาชิกของ
ชุมชนสามารถรั บรู้ เข้ าถึง ร่ วมกําหนด
ทิ ศ ทาง แนวทางการพัฒ นาสัง คมได้
อย่างเสรี
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หน้ าที่ของชุมชนทัว่ ไป
ต้ องการพื ้นฐานของสมาชิก
4. จั ด ระเบี ย บ และรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้ อยให้ สมาชิก ควบคุมสมาชิกให้
ปฎิบตั ติ ามบรรทัดฐานของสังคม ระงับ
ข้ อพิพ าทระหว่างสมาชิ ก ดูแล รั กษา
ความสงบเรี ยบร้ อย
สนธยา (2545)

หน้ าที่ของชุมชนเสมือนจริง
4. สร้ างสรรค์โอกาสเพื่อการศึกษา เรี ยนรู้
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม และ
สร้ างสรรค์โอกาส ทางเลือกใหม่ เพื่อ
การพัฒ นาประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ว น
ร่ ว มที่ ทุ ก คนมี ค วามเท่ า เที ย ม เสมอ
ภาค ในการแสดงความคิดเห็น
5. สร้ างบรรทั ด ฐานทางสั ง คมและกฎ
กติก าขึน้ มาเพื่ อ ใช้ ค วบคุม จัด บริ บ ท
ทางสังคมใหม่
Rheingold (1993) Jones (1998) Delanty
(2003)

2.4 จิตสานึกสาธารณะในชุมชนเสมือนจริง
จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับแนวคิดเรื่ องชุมชนดังเดิ
้ ม และชุมชนเสมือนจริง
ล้ วนมีการกล่าวถึงเรื่ อง จิตสํานึก (Conscious) ว่าเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่สมาชิก หรื อผู้ที่เข้ าร่วม
ในชุมชนทังสองรู
้
ปแบบพึงมี โดยที่ภายในชุมชนเสมือนจริง นอกเหนือจากการมีความสนใจร่วมกัน
หรื อเหมือนกัน และเมื่อสมาชิกซึ่งล้ วนมีจิตสํานึกต่อประเด็นใดๆ ก็ตามในสังคมเหมือนกัน ก็จะ
นํามาซึ่งการติดต่อสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นสื่อกลาง จนกระทัง่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต ผู้วิจยั จึงเห็น
ว่า จําเป็ นต้ องศึกษาความเชื่อมโยงของแนวคิดจิตสํานึกสาธารณะในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของ
ความเป็ นชุมชน ทังที
้ ่เป็ นชุมชนแบบดังเดิ
้ มและชุมชนเสมือนจริง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.4.1 ความหมายของจิตสานึกสาธารณะ
โดยที่ผ่านมามีผ้ ใู ห้ ความหมายของคําว่า “จิตสํานึกสาธารณะ” ไว้ จํานวนมาก เป็ นต้ นว่า
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (2542) จุรี วิจิตรวาทการ (2543) เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
(2543) โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2544) พระไพศาล วิสาโล (2544) วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ (2544)
ลัลธริ มา เกื อ้ สกุล (2547) และ สมบัติ ธํ ารงธัญวงศ์ (2548) โดยต่างก็ให้ ความหมายเกี่ ยวกับ
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จิ ต สํ านึก สาธารณะไปในทางเดีย วกัน โดยมี หัว ใจสํ า คัญอยู่ที่ การคํ า นึง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ส่วนรวมเป็ นหลัก พร้ อมที่จะเข้ าไปช่วยเหลือ หรื อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ให้ กบั สังคม
ดังนัน้ จากนิยามข้ างต้ นจึงทําให้ เห็นว่า จิตสํานึกสาธารณะ นอกจากจะแสดงออกโดยการ
คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นหลักแล้ ว ยังต้ องมีการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ และพร้ อมที่จะเข้ าไปช่วยเหลือ หรื อแก้ ปัญหาให้ กับสังคม เพราะฉะนัน้ เท่ากับว่าหากเป็ น
เพี ยงความคิด คํ านึง ถึ ง ประโยชน์ ส่ว นรวม แต่ไ ม่ไ ด้ เข้ าไปมี ส่ว นร่ ว มในทางปฎิ บัติเ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ตอ่ สังคมแล้ ว อาจไม่ถือว่าบุคคลนันๆ
้ เป็ นผู้มีจิตสํานึกสาธารณะก็เป็ นได้
2.4.2 คุณลักษณะของผู้มีจิตสานึกสาธารณะ
ผู้มีจิตสํานึกสาธารณะควรจะมีคณ
ุ ลักษณะ ดังต่อไปนี ้ (ยุทธนา วรุณปิ ติ, 2542: 181-183
อ้ างถึงใน ประไพพิศ โอฬารวัฒน์, 2548: 31-32)
1. ทุม่ เทและอุทิศตน
2. เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล : มีความอดทน ตระหนักว่าการมีสว่ นร่วมไม่ทําให้ ได้
อย่างที่ต้องการเสมอไป ต้ องเคารพและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และหาวิธีอยู่ร่วมกับ
ความขัดแย้ งโดยหาทางออกร่ วมกัน รวมถึงต้ องจําแนกประเด็นปั ญหา การใช้ เหตุผลในการ
แลกเปลี่ยนความเห็น การตัดสินใจต้ องมีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันให้ มากที่สดุ เพื่อหา
ข้ อยุติ สร้ างการเข้ าร่วมรับรู้ ตัดสินใจและผนึกกําลังเพื่อให้ เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ าย
3. คํานึกถึงผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวม
4. ลงมือกระทํา : การวิจารณ์ปัญหาที่เกิดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ สถานการณ์ดีขึ ้น
ต้ องลงมือทํา โดยเริ่ มต้ นจากครอบครัว สถาบันการศึกษา เครื อข่ายสังคมที่เกิดระหว่างเพื่อนบ้ าน
ที่ทํางาน สมาคม เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเรื่ องตน เข้ าไปเป็ นกลุ่มที่ใส่ใจคนอื่น รักษาประชาสังคม
กฎจริ ยธรรม สถาบันที่มีอิทธิพลต่อสังคม คือ สถาบันศาสนา สื่อมวลชน ล้ วนมีบทบาทสําคัญใน
การร่วมสร้ างให้ สงั คมเข้ มแข็ง
นอกจากนี ้ จากการทบทวนงานวิจยั เรื่ อง กระบวนการเกิดจิตสํานึกสาธารณะของชุมชน
บางลําพู ของ ประไพพิศ โอฬารวัฒน์ พบว่า
จิตสํ านึกสาธารณะของชุม ชนบางลําพู เกิ ดขึน้ จากความมุ่ง มั่น ตัง้ ใจของคนในชุมชน
บางส่วนที่ต้องการพัฒนาชุมชนในด้ านต่างๆ ตลอดจนต้ องการรักษาเอกลักษณ์ความเป็ นชุมชน
ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยความร่ วมมือจากกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่ม
เยาวชน กลุม่ มูลนิธิ รวมถึงชาวบ้ านอีกด้ วย
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ปั จจัยภายนอกของการเกิดจิตสํานึกสาธารณะของชุมชนบางลําพูนนั ้ ประกอบไปด้ วย
ด้ านบวก คื อ การเข้ ามาศึกษาของคนนอกเป็ นกรณี ศึก ษา การเข้ ามาของคนนอก ทํ า ให้ ช าว
บางลําพูเกิดความภูมิใจในท้ องถิ่น ซึ่งพัฒนาไปสู่ การเกิดสํานึกรัก หวงแหนชุมชน กระทัง่ เกิดเป็ น
จิตสํานึกสาธารณะของชุมชนได้ ในที่สดุ ขณะที่ด้านลบ คือ Guest house ตรอกข้ าวสาร ที่ทําให้
เกิดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ ประเพณีต่างๆ โดยกลัวว่าชุมชนจะเสื่อมโทรม (ประไพพิศ โอฬารวัฒน์ ,
2548: 179 -181)
2.4.3 ความเชื่อมโยงระหว่ างแนวคิดจิตสานึกสาธารณะกับชุมชนเสมือนจริง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาสามารถสรุ ปได้ ว่า สมาชิก หรื อผู้ที่เข้ าร่ วมในชุมชน
เสมือนจริ งต่างมีพื ้นฐานบางอย่างที่เหมือนกัน คือ เป็ นผู้ที่มีความตื่นตัว กระตือรื อร้ นในประเด็น
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรื อเรี ยกอีกอย่าง
ว่าเป็ น ผู้มีจิตสํานึกสาธารณะ และเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ต
ฯลฯ มีความเจริญก้ าวหน้ ามากขึ ้น กระทัง่ กลายเป็ นสื่อกลางและเปิ ดโอกาสให้ คนเหล่านี ้ ได้ เข้ ามา
พูดคุย ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างกันได้ อย่างรวดเร็ ว
โดยที่เวลาและสถานที่ ไม่เป็ นอุปสรรคในการติดต่อปฎิสมั พันธ์ระหว่างกันอีกต่อไป
การที่ผ้ คู นเข้ ามาติดต่อสื่อสารกัน โดยมีเทคโนโลยีเป็ นสื่อกลาง อาจเกิดจากความสนใจ
บางอย่างร่ วมกัน ตรงกัน จนก่อให้ เกิดความรู้ สึกร่ วมกัน ท้ ายที่สุดจึงมารวมตัวกัน พูดคุย แสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือ แบ่งปั นซึ่งกันและกัน โดยที่ตา่ งฝ่ ายต่างไม่เคย
รู้ จักกันมาก่อน ไม่จําเป็ นต้ องพบปะกันโดยตรง เนื่องจากสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นัน่ เอง
จึงกล่าวได้ ว่า การที่ผ้ คู นซึ่งมีจิตสํา นึกสาธารณะ ตลอดจนมีความสนใจบางอย่างร่วมกัน
มาติดต่อสื่อสารกัน โดยที่ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อนและไม่จําเป็ นต้ องพบหน้ ากันโดยตรง หากแต่อาศัย
เทคโนโลยีเป็ นสื่อกลาง ก็ สามารถทําให้ เกิดเป็ นชุมชนเสมือนจริ งขึน้ มาได้ โดยที่ภายในชุมชน
รูปแบบนี ้ จะมีการทํากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ระหว่างสมาชิกหรื อผู้ที่เข้ าร่วมในชุมชน จนกระทัง่
เกิดเป็ นเครื อข่ายขึน้ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ก้ าวหน้ า
รวดเร็ว ก้ าวพ้ นขีดจํากัดทางด้ านเวลาและสถานที่
อีกทัง้ ชุมชนเสมื อนจริ งยังถื อเป็ นแหล่ง ข้ อมูลที่ทันสมัย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ าถึง ได้
ตลอดเวลาอีกด้ วย ดังนัน้ จึงกล่าวได้ ว่า ชุมชนเสมื อนจริ งมีส่วนช่วยเพิ่มจํานวนผู้ที่มีจิตสํานึก
สาธารณะในประเด็นต่างๆ เพื่อสังคม ให้ มากขึ ้นอีกทางหนึง่ ด้ วย
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการสํารวจงานศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับ การวิจยั เรื่ องชุมชนเสมือนจริงใน
สังคมไทย : กรณีศกึ ษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 สามารถจําแนกงานเขียนออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) งานศึกษาเกี่ยวกับสถานีวิทยุ จส.100 (2) งานศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริง
2.5.1 งานศึกษาเกี่ยวกับสถานีวิทยุ จส.100
โดยจากการทบทวนงานวิจยั เชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้ องกับ จส.100 แล้ วพบว่า ที่ผา่ นมามี
การศึกษาเรื่ องกลุ่มผู้ฟังรายการ แบบแผนความสัมพันธ์ของคนเมืองและภูมิหลัง กระทัง่ ประเด็น
ประชาสังคมเมืองของสถานี แต่กลับไม่พบว่ามีการทําวิจยั เชิงคุณภาพในประเด็นเกี่ยวกับความ
เป็ นชุมชนเสมือนจริงของ จส.100 มาก่อน ทังที
้ ่สถานีวิทยุแห่งนี ้อยู่คกู่ บั สังคมไทยมากว่า 20ปี แล้ ว
ก็ตาม
ผลงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสถานีวิทยุ จส.100
1. บุญเกิด มาอ่อง (2537) ศึกษาเรื่ อง การรวมกลุ่มและการทํากิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม
ผู้ฟังวิทยุจ.ส100 โดยศึกษาถึง ลักษณะของการรวมกลุ่ม จุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มผู้ฟังวิทยุ
จส.100 ลักษณะความสัมพันธ์กนั ภายในกลุม่ ผู้ฟัง และผลของกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุม่ ผู้ฟัง
โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบไปด้ วยเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ ซึ่งทําหน้ าที่รายงานสภาพ
การจราจร ผู้ดําเนินรายการของ จส.100 และสมาชิกผู้ฟัง จส.100 ซึ่งเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
รายงานสภาพการจราจร เพื่อให้ เข้ าใจถึงลักษณะและจุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มผู้ฟัง ตลอดจน
ลักษณะภายในของกลุม่ ผู้ฟัง และผลของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นหลังจากมีการรวมกลุม่ ผู้ฟัง จส.100
ผลจากการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มของผู้ฟัง จส.100 เป็ นการรวมตัวเพื่อผลประโยชน์ ส่วนรวม
แต่ขณะเดียวกัน ก็แฝงไปด้ วยผลประโยชน์ส่วนตัว กล่าวคือ การรวมกลุ่มกันของสมาชิก จส.100
เป็ นการรวมกลุม่ กันทํากิจกรรมทางสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขณะเดียวกัน การรายงานสภาพ
การจราจรบ่อยครั ง้ หรื อเป็ นประจํา ก็ส่งผลต่อการสร้ างชื่อเสียงให้ กับตนเอง ถื อเป็ นการเส ริ ม
สถานภาพให้ กบั บุคคลด้ วย
นอกจากนี ้ ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มผู้ฟัง จส.100 ส่วนใหญ่เป็ นนักธุรกิจหรื อประกอบ
กิ จการส่วนตัว มักใช้ นามแฝงเกี่ ยวกับกิจการของตนเอง เช่น เม้ งไฟฟ้า ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ฯลฯ
ขณะที่สถานบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทหารหรื อตํารวจที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับสถานี นอกจากจะช่วย
หาทางแก้ ปัญหาจราจรของคนกรุงเทพฯแล้ ว ยังคาดหวังให้ ประชาชนมองภาพลักษณ์ของสถาบัน
ทังสองในทางที
้
่ดีขึ ้นด้ วย ในส่วนภาคธุรกิจ คือ บริ ษัทแปซิฟิคคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด และบุคลากรของ
องค์กรที่ทํางานในนาม จส.100 ก็ได้ ทํากิจกรรมเพื่อสังคม แต่ก็ยอมรับว่ าต้ องดําเนินกิจการเชิง
ธุรกิจ เพื่อให้ สถานีอยู่ได้ อีกทัง้ ผลการศึกษายังพบว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการรวมกลุ่ม
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ผู้ฟั ง จส.100 นัน้ มี ส่ว นกระตุ้น แนะนํ า ชัก ชวน ประสานให้ เกิ ดการเคลื่ อนไหวทางสัง คม แต่
กิ จ กรรมนั น้ ๆ จะไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ หากไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จ าก จส.100 ในการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะ จส.100 เป็ นผู้กําหนดกิจกรรมทางสังคม โดยการเป็ นผู้นํากลุ่มสมาชิกให้
เข้ ามามีสว่ นร่วมในแต่ละกิจกรรม รวมถึงขึ ้นอยูก่ บั ความเห็นชอบของผู้บริหารสถานีด้วย
จากผลการวิจยั ข้ างต้ น เป็ นที่นา่ สังเกตว่า ปั จจุบนั สมาชิกที่เข้ ามามีส่วนร่วมกับทางสถานี
เป็ นประจํา ยังคงเป็ นนักธุรกิจหรื อประกอบกิจการส่วนตัวหรื อไม่ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นระหว่างสถานี
กับสมาชิก จส.100 มีอะไรบ้ าง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรื อไม่ อย่างไร และผู้บริ หารสถานียงั คงมี
บทบาทในการกําหนดกิจกรรมต่างๆ หรื อไม่ อย่างไร
2. สมใจ โลหะพูนตระกูล (2539) ศึกษาเรื่ อง จส.100 สํานึกทางสังคมของชนชันกลางใน
้
เมือง โดยศึกษาถึงแบบแผนความสัมพันธ์ ในอีกลักษณะหนึ่งของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง โดย
เลือก จส.100 เป็ นกรณี ศึกษา ทัง้ ยังศึกษาภูมิหลังความเป็ นมาของกลุ่มคนดังกล่าว ว่าเกิดขึน้
อย่างสัมพันธ์ กบั การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร อย่างไรก็ดี งานวิจยั นี ้พบ
ข้ อจํากัดของการศึกษาว่า จส.100 เป็ นรายการวิทยุที่สมาชิกไม่ได้ มารวมตัวกันทํากิจกรรมในพื ้นที่
หนึ่งๆ ที่มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ชดั เจน แต่เป็ นกลุ่มคนที่อยู่กระจัดกระจาย ดังนัน้ ขอบเขตของ
การศึกษาจึงพิจารณาถึงแบบความสัมพันธ์ หรื อลักษณะการเกาะเกี่ยวของกลุ่มต่างๆ อย่างเป็ น
เครื อข่ายผ่านรายการวิทยุ จส.100 ว่ามีลักษณะอย่างไร ตลอดจนศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์
หรื อวิถีชีวิตของกลุม่ คนดังกล่าว ผ่านกลุ่มสมาชิก จส.100 ที่รวมตัวกันในนาม ชมรมจราจรสื่อสาร
เพื่อสังคม (จ.ส.ส) รวมถึงประเมินสถานภาพ ความเป็ นมาของกลุ่มสมาชิก โดยการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์จํานวน 100 ราย เพื่อศึกษาว่ากลุม่ สมาชิกมีลกั ษณะพื ้นฐานร่วมกันอย่างไรบ้ าง
ผลจากการศึกษาพบว่า จส.100 เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อเชื่อมโยงบุคคลในส่วนต่างๆ
ทังส่
้ วนราชการและเอกชนรวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่าย
ที่กว้ าง เปิ ดแบบไม่มีข้อจํากัด ทังยั
้ งทําหน้ าที่ประสานงาน เชื่อมต่อกับสถาบันทางสังคมอื่นๆ เช่น
ตํารวจ เจ้ าหน้ าที่รัฐ แลกเปลี่ยนข่าวสารข้ อมูล ทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่บุคคลต่างๆ ทําให้ เกิด
ความรู้ สึกปลอดภัย ได้ รับการดูแลจากสัง คม ขณะเดียวกัน ก็พ บว่า การนํ าเสนอตัวเองผ่าน
จส.100 เพื่อต้ องการแสวงหาพื ้นที่ หรื อตําแหน่งทางสังคมให้ แก่ตวั เอง และเป็ นการทําได้ อย่าง
เหมาะสมกับ เงื่ อ นไขส่ ว นตัว โดยการรายงานผ่ า นสถานี อี ก ทัง้ เมื่ อ ได้ มี โ อกาสรายงานสด
ออกอากาศมากครัง้ ก็ยิ่งสร้ างความคุ้นเคย กระทัง่ นําไปสู่การยอมรับว่าบุคคลนันมี
้ ตวั ตนในพื ้นที่
ของ จส.100 จึงเท่ากับมีตําแหน่งหน้ าที่อยู่ในสังคมใหญ่ ที่มี จส.100 เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กบั ส่วนต่างๆ อย่างชัดเจนขึ ้น
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นอกจากนี ้ ยังพบว่าลักษณะความสัมพันธ์ ของบุคคลต่างๆ ผ่าน จส.100 ซึ่งเป็ นรู ปแบบ
ของสังคมแบบใหม่ ที่เกาะเกี่ยวและเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย โดยอาศัยจินตนาการของบุคคลในส่วน
ต่า งๆ แสดงผ่า นพื น้ ที่ ท างอากาศ ตลอดจนการที่ ส มาชิ ก ส่ว นใหญ่ เป็ นกลุ่ม คนชัน้ กลาง โดย
พิจารณาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ทังยั
้ งค้ นพบความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมซึ่งปรากฎให้ เห็นในพื ้นที่
ของ จส.100 เช่น ตํารวจกับสมาชิก ต่างก็เป็ นผู้รายงานผ่าน จส.100 ดังนัน้ จึงถือว่ามีบทบาทเท่า
เทียมกัน อีกทัง้ ผลจากการรู้จกั กันผ่านพื ้นที่ จส.100 ยังทําให้ ตํารวจกับกลุ่มสมาชิกบางส่วน มี
โอกาสติดต่อสัมพันธ์กนั โดยตรง ไม่ต้องผ่าน จส.100 ทําให้ ความสัมพันธ์ดําเนินไปบนพื ้นฐานของ
ความเข้ าใจและเห็นใจกันมากขึ ้น เกิดความสนิทสนมจนเกิดเป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด
มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ช่วยกันด้ านต่างๆ ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่เป็ นชนชันกลางกลุ
้
่มหนึ่ง ก็
อาศัยเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมผ่าน จส.100 ซึ่งเป็ นศูนย์กลางความสัมพันธ์แบบเปิ ด เป็ น
ช่องทางไปสู่การสร้ างความสัมพันธ์ แบบเครื อข่ายโดยตรง การเข้ าถึงสังคม ตลอดจนทําให้ เกิด
ความรู้สกึ ปลอดภัยด้ วย
3. ศิวพร ญาณวิทยากุล (2541) ศึกษาเรื่ อง ประชาสังคมเมืองกับ จส.100 โดยศึกษาถึง
กลยุทธของการสร้ างประชาสังคมเมืองของสถานีวิทยุ จส.100 และศึกษาถึงสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น
หรื ออุปสรรคในการสร้ างประชาสังคมเมือง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ ้น ก่อนและหลังการสร้ าง
ประชาสังคมเมือง โดยให้ ความสําคัญในเรื่ องการก่อตัวของประชาสังคมเมือง ในรูปแบบของการ
ใช้ สื่อสารมวลชน คือ สถานีวิทยุ จส.100 เป็ นหลัก จึงกําหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ ท ราบถึง การ
รวมตัวของกลุ่มประชาสังคมเมืองกับ จส.100 ซึ่งมีที่มาแตกต่างกันทังเพศ
้
วัย การศึกษา และ
ลักษณะทางสังคม จึงกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 ประเภท ได้ แก่ 1. กลุ่มผู้บริ หารสถานี เพื่อศึกษา
แนวคิด และกระบวนการทํางาน 2. กลุ่ม ผู้ปฎิบัติงานในโครงการต่างๆ โดยเลื อกพนักงานที่ มี
ประสบการณ์ในการทํางานตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป และมีหน้ าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผู้ฟังที่ติดต่อเข้ ามา
3. กลุม่ ผู้ฟังที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับทางสถานี ทังที
้ ่เป็ นและไม่เป็ นสมาชิก รวมถึงผู้
ที่ติดต่อกับทางสถานีในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากการรายงานสภาพการจราจร เช่น ขอความ
ช่วยเหลือ ทังนี
้ ไ้ ด้ เก็บรวบรวมข้ อมูลทังจากเอกสาร
้
ตํารา ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับประชา
สังคม และใช้ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ โดยกํ าหนดกรอบคําถามไว้ กว้ างๆ ขณะที่บาง
กรณีก็ใช้ วิธีการสัมภาษณ์อย่างลึกร่วมด้ วย
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า จส.100 ใช้ กลไกในการสร้ างประชาสั ง คมเมื อ งโดยใช้
ความสัมพันธ์ แนวราบกับผู้ฟัง โดยเริ่ มจากการเปิ ดกว้ างในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ทัง้ ที่เห็นด้ วย หรื อขัดแย้ งกับแนวคิดที่ นําเสนอ โดยไม่มี ข้อจํากัดหรื อบังคับ ทําให้ ผ้ ูฟังสามารถ
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แสดงความคิดเห็นได้ หลากหลาย ก่อให้ เกิ ดความคุ้นเคย เกิ ดการเรี ยนรู้ และยอมรั บในความ
คิดเห็น หรื อบุคลิกที่แตกต่างจากคนอื่นได้ มากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ จส.100 ยังให้ ความสําคัญกับ
สมาชิกเท่าเทียมกัน ไม่คํานึงว่าผู้ฟังนันมี
้ ความแตกต่างด้ านคุณวุฒิ วัยวุฒิ เป็ นชายหรื อหญิง แต่
ใช้ วิธีลําดับความสําคัญของเหตุการณ์ ความเร่งด่วนของข่าวเป็ นหลัก ประกอบกับทางสถานีอาศัย
บริ บททางสังคมเป็ นตัวจุดประกายความร่ วมมือจากประชาชน ที่กําลังคับข้ องใจ รวมถึงกิจกรรม
ส่วนใหญ่มกั นําเสนอในรู ปแบบที่ว่า หากประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วม จะเป็ นกําลังหรื อพลังในการ
สะท้ อน และแก้ ไขปั ญหาส่วนรวมประเด็นนันๆ
้ ได้ ขณะที่ประเด็นเรื่ องความสัมพันธ์ของผู้ฟังพบว่า
มีลกั ษณะเป็ นประชาสังคมเมืองรูปแบบหนึง่ คือ เป็ นส่วนรวมที่ไม่ใช่รัฐ แต่มีอาณาบริ เวณระหว่าง
รัฐ ประชาสังคม และปั จเจกชน ในลักษณะที่ทงอิ
ั ้ สระต่อกัน แต่ก็มีความเชื่อมโยงในลักษณะเป็ น
เครื อข่าย บุคคลในประชาสังคมสามารถเข้ าร่วม หรื อไม่เข้ าร่วมในกิจกรรมทังหมดได้
้
ตลอดเวลา
ไม่มีลกั ษณะบังคับ และมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันด้ วย
4. รุ จิรา โรจนประภายนต์ (2543) ศึกษาเรื่ อง จส.100 กับการเกิดขึน้ ขององค์กรภาค
ประชาสังคมไทย โดยศึกษาถึงความเป็ นองค์กรภาคประชาสังคมของ จส.100 และศึกษาว่า
จส.100 มีสว่ นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยอย่างไร เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานีวิทยุ จส.100 ผู้ดําเนินรายการ และ
ผู้ฟังซึง่ เป็ นสมาชิก จส.100 และมีสว่ นร่วมกับทางสถานีเป็ นประจํา ทังยั
้ งเก็บข้ อมูลจากการฟั งการ
รายงานสภาพการจราจร เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้นประจําวัน ตลอดจนฟั งการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลหลากหลายในเรื่ องต่างๆ ผ่านรายการ จส.สนทนา ขณะเดียวกัน ก็เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นผ่านการสนทนากับผู้ดําเนินรายการในช่วง จส.สนทนาอีกด้ วย
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ฟังรายการซึ่งเป็ นคนที่มีความตื่นตัว (active audience) มีส่วน
ในการสนับสนุนความเป็ นองค์กรภาคประชาสังคมของ จส.100 เนื่องจากเห็นว่า สังคมจะน่าอยู่ขึ ้น
หากทุกคนช่วยเหลือกัน และยังพบว่า นอกจาก จส.100 จะเป็ นศูนย์กลางของข้ อมูลต่างๆ แล้ ว ยัง
เป็ นที่แบ่งปั นข้ อมูล ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ มีการปฎิสมั พันธ์ทางสังคม ผ่านการออกอากาศ รวมถึง
ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความยุติธรรมในสังคม ตลอดจนสนันสนุนให้ คนในสังคมอยู่ดีกินดี จึงถือว่า
จส.100 เป็ นผู้นําด้ านสื่อวิทยุที่เน้ นการทําประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี ้ยังพบว่า การที่ จส.100
เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทัว่ ไปโทรศัพท์เข้ ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคมผ่าน
รายการ จส.สนทนานัน้ นับได้ วา่ เป็ นสิ่งที่แสดงถึงความเป็ นองค์กรภาคประชาสังคมของสถานี แต่
ขณะเดียวกัน จส.100 ก็มีกฎเกณฑ์และนโยบายจากผู้บริ หาร เรื่ องการควบคุมการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของผู้ที่โทรศัพท์เข้ ามาเช่นกัน
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เป็ นที่น่าสังเกตว่า งานวิจยั ของทังสมใจ
้
โลหะพูนตระกูล ศิวพร ญาณวิทยากุล และรุจิรา
โรจนประภายนต์ ต่า งก็ ใ ห้ ค วามสนใจในการศึกษาเกี่ ย วกับ เรื่ อ งความเป็ นประชาสัง คมของ
จส.100 ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาดังกล่าว คือ พ.ศ.2539 – 2543 แนวคิดเกี่ยวกับ
ประชาสังคมถือเป็ นเรื่ องใหม่ที่เกิดขึ ้นในสังคมไทย นับตังแต่
้ รัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งเริ่ มกล่าวถึง
องค์กรภาคประชาสังคมเป็ นครัง้ แรก หรื อแม้ แต่การที่นกั วิชาการของไทย ยกตัวอย่างเช่น เอนก
เหล่า ธรรมทัศน์ ก็ ให้ ค วามสนใจกับการศึกษาเรื่ อ ง ประชาสัง คมที่ เกิ ด ขึน้ ในเมื องหลวงอย่า ง
กรุงเทพฯ ดังเช่นในบทความเมื่อปี 2542 เรื่ อง ส่วนรวมที่มิใช่รัฐ : ความหมายของประชาสังคม
โดยกล่าวว่า แม้ จ ะยอมรับว่าการสร้ างชุมชนหรื อกลุ่มก้ อนต่างๆ ในชนบทเป็ นเรื่ องสําคัญ แต่
ขณะเดียวกันก็เห็นว่า ต้ องสร้ างประชาสังคมในเมืองด้ วยเช่นกัน และไม่เชื่อว่าเมืองและการพัฒนา
เป็ นอุปสรรคขัดขวางการสร้ างชุมชน ประชาสังคมเสมอไป เช่น ในกรุงเทพฯ และปริ มณฑลได้ เกิด
ประชาสังคมในรูปแบบใหม่ๆ เช่น ขบวนการ จส.100 ซึ่งอาศัยสถานีวิทยุและโทรศัพท์มือถือ สร้ าง
กันขึ ้นเป็ นเครื อข่ายโยงใยผู้คน ให้ คิดถึงปั ญหาการจราจรอั นเป็ นเรื่ องของส่วนรวม และช่วยกัน
แก้ ไขด้ วยการรายงานสภาพการจราจรสูก่ นั ฟั ง (เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , 2542 : 37-38) ประกอบกับ
ที่ จส.100 มีลกั ษณะซึง่ ใกล้ เคียงกับความเป็ นประชาสังคมของไทยในขณะนัน้ กล่าวคือ เป็ นสถานี
วิ ท ยุข องกองทัพ บก แต่บ ริ ห ารงานโดยเอกชน ทํ า หน้ า ที่ ร ายงานสภาพการจราจร ข่า วสาร
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ประจําวัน รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจโทรศัพท์เข้ ามารายงานจราจร
แจ้ งเหตุ ขอความช่วยเหลือ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งทางสถานีกําหนดขึ ้น และ
ยังทําให้ เกิดการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคล ซึ่งไม่เคยรู้ จกั กั นมาก่อน หากแต่มีความสนใจใน
เรื่ องเดียวกัน และต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปั ญหา
การจราจรซึ่งอยู่ค่กู ับกรุ งเทพฯ มาเป็ นเวลานาน ดังนัน้ จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าปั จจุบันสถานีวิทยุ
จส.100 ยังคงมีลกั ษณะของการเป็ นองค์กรภาคประชาสังคมหรื อไม่ อย่างไร
นอกจากนี ้ ยังพบว่างานวิจยั ที่ผา่ นมาเกี่ยวกับสถานีวิทยุ จส.100 ของทังสมใจ
้
ศิวพร และ
รุจิรา ล้ วนมีจดุ ประสงค์หลักในการศึกษาความเป็ นองค์กรภาคประชาสังคมของสถานีวิทยุ จส.100
เป็ นหลัก กล่าวคือ ศึกษากระบวนการทํางาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี แต่ผ้ วู ิ จยั จะ
ศึกษา จส.100 ในเรื่ องความเป็ นชุมชนเสมือนจริง กล่าวคือ ศึกษาความเป็ นชุมชนของ จส.100 ซึ่ง
ประกอบด้ วยสถานี วิทยุ ผู้ดําเนินรายการ ตลอดจนสมาชิ ก ผู้ที่เข้ ามามี ส่วนร่ วมภายในชุม ชน
เสมือนจริ งแห่งนี ้ แสดงให้ เห็นถึงปฎิสัมพันธ์ สมาชิกช่วยเหลือกัน การเคลื่อนไหวเข้ า ออกของ
สมาชิกประเภทต่างๆ ทําให้ เกิดสมาชิกขาประจํา เกิ ดระบบเส้ นสายในชุมชน มีการแข่งขันระหว่าง
สถานี โฆษณาที่เพิ่มขึ ้นเพื่อความอยูร่ อดของสถานี รวมถึงสะท้ อนให้ เห็นถึงข้ อจํากัดในการทํางาน
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เพื่อสังคมของ จส.100 ฯลฯ ดังนัน้ งานวิจยั นี ้จึงแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นชุมชนของ จส.100 ที่มี
การเคลื่อนไหว ซึ่ง แตกต่างกับงานวิจยั ของทังสามคนที
้
่ศึกษาความเป็ นองค์กรภาคประชาสังคม
ของสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นหลักนัน่ เอง
ผลงานวิจยั เชิงปริมาณ ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสถานีวิทยุ จส.100
1. บุษราคัม เอี่ยมอําไพ (2540) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเปิ ดรับ ข่าวสารจากสถานี
วิทยุ จส.100 และการเป็ นสมาชิกชมรม จส.100 โดยศึกษาถึงปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ
อายุ อาชี พ การศึกษา รายได้ ว่ามี ผลต่อการเปิ ดรั บข่าวสารและการเป็ นสมาชิ กชมรมหรื อไม่
อย่างไร และยังศึกษาอีกว่าปั จจัยอื่นๆ เช่น การนําข่าวสารไปใช้ ประโยชน์ ความพึ งพอใจมีผลต่อ
การเปิ ดรับข่าวและเป็ นสมาชิกชมรมหรื อไม่ อย่างไร ผลจากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และการใช้ ประโยชน์จากข่าวที่ได้ รับ ความพึงพอใจที่มีตอ่ จส.100 มีผลต่อการ
เปิ ดรับข่าวสารและการเป็ นสมาชิกชมรม นอกจากนี ้ การเปิ ดรับข่าวยังมีผลต่อการเป็ นสมาชิ ก
ชมรมเช่นกัน ขณะที่เวลาที่คนส่วนใหญ่ฟังจะเป็ นเวลาระหว่างการเดินทาง ช่วงที่มีปัญหาจราจร
เช้ าและเย็น
2. ปานชนก พาทีทิน (2541) ศึกษาเรื่ อง ประสิทธิ ผลของการใช้ วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
พัฒนาสังคมในโครงการกองทุนบริจาคเงินเพื่อซื ้อลิ ้นหัวใจกับ จส.100 โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการ
รับฟั งข่าวสาร ข้ อมูลจากสถานี จส.100 ตลอดจนศึกษาถึงประสิทธิผลของ จส.100 ในการเผยแพร่
ข้ อมูลเกี่ ยวกับกองทุนบริ จาคเงิ นเพื่อซื ้อลิน้ หัวใจ และสัมฤทธิ์ ผลของโครงการดังกล่าว ผลจาก
การศึกษาพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมี ความรู้ ความสนใจ มี ส่ว นร่ ว มในการสนับสนุนในโครงการฯ
พอสมควร เท่ากับว่าสถานีเป็ นสื่อกลางให้ เกิดประสิทธิผลในโครงการฯ นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ มี ระยะเวลาในการรั บฟั ง นาน และมีความถี่ ในการรั บฟั ง บ่อยครั ง้ จะมี โอกาสได้ รับ
ข่าวสาร ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการมากขึ ้น ทําให้ เกิดความสนใจและคิดเข้ าร่วมสนับสนุนโครงการ ซึ่ง
เป็ นตัวเสริ มให้ เห็นประสิทธิผลของสถานีชดั เจนมากขึ ้น ขณะที่ในด้ านความสําเร็ จของโครงการ
จากการที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ เข้ าใจ มีส่วนร่ วมในโครงการ ทําให้ มีการบริ จาคเงินส่งผลต่อการ
ช่วยเหลือของโครงการต่อคนป่ วย เมื่อมีส่วนร่ วมมากก็บริ จาคมาก ช่วยคนป่ วยได้ มากขึ ้น แพทย์
ทํางานสะดวกขึน้ ดังนัน้ สถานี จส.100 ได้ ทําหน้ าที่สื่อมวลชนที่เข้ าไปมีบทบาทในการพัฒนา
สัง คมได้ อย่า งชัดเจนพอสมควร คือ ได้ ทํา หน้ า ที่ ให้ ข่า วสาร ข้ อมูล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ก่ อให้ เกิ ด
ความเห็นอกเห็นใจระหว่างคนในสังคม เกิดการช่วยเหลือกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคหัวใจ ซึ่งเป็ น
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ข้ อมูล ทางการแพทย์ ที่เ นื อ้ หาเข้ าใจยาก แต่ด้ว ยวิธี การ ระยะเวลา บุคลากรที่ มี ความรู้ ความ
ชํานาญ ทําให้ โครงการฯ เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับการสนับสนุน
3. รองใจ กําเหนิดผล (2544) ศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุ จส.100 ในทรรศนะ
ประชากรชาว กทม. : ศึกษาเฉพาะกรณีผ้ ขู บั ขี่แท็กซี่ โดยศึกษาถึงภาพลักษณ์การดําเนินงานทังใน
้
ด้ านผู้ดําเนินรายการ และด้ านเนือ้ หารายการของสถานีในทรรศนะของผู้ขับรถแท็ กซี่ ซึ่งได้ ใช้
ประโยชน์ จ ากการดําเนิ นรายการด้ านข่าวสารและการจราจรเพื่ ออํ า นวยความสะดวกในการ
เดินทางนัน้ มีความรู้ สึกนึกคิดอย่างไรต่อการดําเนินงานดังกล่ าวของสถานี ผลจากการศึกษา
พบว่า ผู้ขบั รถแท็กซี่ มีทรรศนะต่อภาพลักษณ์ของสถานีโดยรวมในระดับมาก ขณะที่ภาพลักษณ์
ในด้ านผู้ดําเนินรายการ การตอบปั ญหาได้ ตรงประเด็น การมีความเป็ นกลาง การให้ คําแนะนําที่
เชื่อถือได้ และการมีข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ อยูใ่ นระดับน้ อย
2.5.2 งานศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริง
โดยภาพรวมพบว่า การศึกษาเกี่ ยวกับ ชุม ชนเสมื อนจริ ง ส่วนใหญ่ จ ะนํ า ประเด็นการ
สื่อสารผ่านสื่ อกลางคอมพิวเตอร์ ม าเป็ นประเด็นหลักในการศึกษา โดยผลการศึกษาที่ไ ด้ ก็คือ
ชุมชนเสมือนจริงอาศัยพื ้นที่ที่ผ้ ใู ห้ บริการกระดานข่าวสร้ างไว้ เป็ นแหล่งรวมตัวทางข้ อมูล ตลอดจน
การแสดงความเห็น สื่อสารกัน โดยที่สมาชิกในชุมชนเสมือนจริ งนันๆ
้ ต่างก็มีแรงจูงใจต่างๆ กันไป
ในการเข้ ามาติดต่อ สื่ อสารกัน ขณะเดียวกัน ก็ มี การตัง้ กฎเกณฑ์ ร่ว มกันในการเข้ า มาติดต่อ
สื่อสารภายในชุมชนเสมือนจริงนันๆ
้ อีกด้ วย
ผลงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ศกึ ษาเกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริง ซึง่ เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั
1. ธนภูมิ เรื องวิทยานุกลู (2546) ศึกษาเรื่ อง ชุมชนเสมือนจริ งของกลุ่มวัฒนธรรมฟุตบอล
ในกระดานข่าวอิเ ล็ กทรอนิกส์ โดยศึกษาถึงการก่อตัว สัญญะ รหัสทางการสื่อสาร รวมถึง อัต
ลักษณ์ร่วมของกลุ่มวัฒนธรรมฟุตบอลที่สื่อสารในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยการรวบรวมกระทู้ที่เกิดขึ ้นในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 3 แห่ง คือ www.pantip.com
www.liverpool.in.th และ www.thailandsportsonline.com เพื่อศึกษาและอธิบายถึงการก่อตัง้
สัญญะ และรหัสทางการสื่อสาร รวมถึงอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มวัฒนธรรมฟุตบอล รวมถึงใช้ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ใช้ งาน และผู้ให้ บริ การกระดานข่าวอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อศึกษาการก่อตัว
ของชุมชนดังกล่าวด้ วย ผลการศึกษาพบกว่า กลุม่ วัฒนธรรมฟุตบอลในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
มีลักษณะเป็ นชุมชนเสมือนจริ ง โดยอาศัยพืน้ ที่ที่ผ้ ูให้ บริ การกระดานข่าวได้ สร้ างไว้ สําหรับเป็ น
แหล่งรวมตัวทางข้ อมูล และความคิดเห็นเกี่ ยวกับกี ฬาฟุตบอล รวมถึ ง เรื่ องอื่นๆ ตามที่สมาชิ ก
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ต้ องการสื่อสาร โดยสมาชิกต่างมีแรงจูงใจต่างๆ กันที่ทําให้ เข้ ามาสมัครเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน
เสมือนนี ้ เมื่อสมาชิกได้ มารวมตัวกันสื่อสารในการะดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกจะต้ องสื่อสาร
ภายใต้ กฎ กติกาที่บญ
ั ญัติโดยผู้ให้ บริ การด้ านกระดานข่าว ขณะที่สมาชิกบางส่วนได้ สร้ างกลุ่ม
ย่อยของตนเองขึ ้นมา และทําให้ เกิดการสื่อสารในชุมชนจริงด้ วย
นอกจากนี ้ ลักษณะของชุมชนเสมือนจริ งแห่งนี ้ ยังเปรี ยบเสมือนกับหมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้าน
หนึง่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน สื่อสารกัน ผ่านวิธีการตังกระทู
้
้ ตอบกระทู้ รวมถึงการอ่านกระทู้
หากแต่บริ บทการสื่อสารนัน้ จะไม่มีใครรู้ จักกันอย่างแท้ จริ ง สิ่งที่ใช้ แทนตัวตนของประชากรใน
หมูบ่ ้ านนี ้ คือ นามแฝงเท่านัน้ แต่เมื่อประชากรแต่ละคนเข้ ามาสื่อสารเป็ นเวลานานขึ ้น ความสนิท
สนม ความคุ้นเคยย่อมเกิดขึ ้น จนมีการตังเป็
้ นกลุ่มย่อยๆ ขึ ้นภายในหมู่ บ้านนัน่ เอง อีกทัง้ แม้ ว่า
เนื อ้ หาส่วนใหญ่ จ ะเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ ฟุตบอล แต่ส มาชิ ก ในกลุ่ม ย่อยมักจะคุย เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ไ ม่
เกี่ยวกับฟุตบอลด้ วย เช่น เรื่ องชีวิตประจําวัน เรื่ องข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง ฯลฯ โดยพฤติกรรม
การสื่อสารทังหมดต้
้
องอยู่ภายใต้ กฎ กติกา ที่กําหนดขึ ้นโดยผู้ให้ บริ การด้ านกระดานข่าว ซึ่งก็เป็ น
การเลียนแบบกฎหมายในสังคมจริ งนํามาประยุกต์ใช้ หากแต่บทลงโทษจะเป็ นการลงโทษที่กระทู้
เช่น การลบกระทู้ การลงโทษที่ตวั ตนเสมือนจริ งของสมาชิก เช่น การระงับสถานภาพของสมาชิก
ทําให้ ไม่ได้ เข้ ามาสื่อสารอีก
2. ศุภ นิ ศา เกษมสันต์ (2546) ศึก ษาเรื่ อ ง บทบาทของการสื่ อ สารผ่า นสื่ อ กลาง
คอมพิวเตอร์ กบั การสร้ างความสัมพันธ์แบบชุมชนเสมือนของผู้สงู อายุสมาชิก OPPY Club (Old
People Playing Young Club) โดยศึกษาถึง บทบาทของการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ ใน
การสร้ างความสัมพันธ์ แบบชุมชนเสมือน และเพื่ อศึกษาปั จจัยในการสร้ างความสัมพันธ์ แบบ
ชุมชนเสมือน ของผู้สูงอายุสมาชิก OPPY Club โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก บุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ ผู้ก่อตัง้ OPPY Club ผู้ออกแบบหลักสูตรการเรี ยนการสอน และผู้
ที่ลงทะเบียนเรี ยนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ซึ่งใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
เกณฑ์แรก คือ เกณฑ์อายุ เพื่อเลือกกลุ่มสมาชิกผู้สงู อายุ OPPY Club ที่มีอายุ 55 ปี ขึ ้นไป เพราะ
หากเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี อ ายุน้ อยกว่า 55 ปี จะเป็ นช่ว งวัย ทํ า งาน สัง คมรอบๆ ตัว ยัง ใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือในการทํางาน เป้าหมายของการใช้ อินเทอร์ เน็ตจึงไม่ได้ เป็ นไปเพื่อสร้ าง
หรื อขยายเครื อข่ายความสัมพันธ์ใหม่ จากนันใช้
้ วิธี Systematic Random Sampling กระทัง่ ได้
สมาชิก 30 คน
นอกจากนี ้ ยัง ใช้ วิธี การเข้ าไปสัง เกตการณ์ ในสถานที่ จ ริ ง โดยไม่มี ส่วนร่ วม ณ OPPY
Club ชัน้ 10 อาคารเพรสิเด้ นท์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เพื่อสังเกตถึงการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
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การใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต และเพื่อศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในการสอน
ขณะเดียวกันก็สงั เกตการณ์พฤติกรรมการเข้ ามาที่ OPPY Club ของกลุ่มตัวอย่างภายหลังจากจบ
การเรี ยนในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อดูความสมํ่าเสมอในการเข้ ามาที่ OPPY Club วัตถุประสงค์ใน
การเข้ ามา เป็ นต้ น อีกทัง้ ยังสังเกตพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเข้ ามาใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตที่ OPPY Club ทังนี
้ ้เพื่อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ ของ
กลุม่ ตัวอย่าง รวมถึงการเก็บข้ อมูลจากเนื ้อหาของอีเมล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่ง และสิ่งที่ปรากฎในเว็บ
บอร์ ด ห้ องสนทนาของ OPPY Club ทุกสัปดาห์ จากนันทํ
้ าการแบ่งหมวดหมู่ของข้ อมูลที่ปรากฎ
อยู่ในเว็บบอร์ ด เป็ นต้ นว่า กระทู้ที่เกี่ยวกับการให้ ข้อมูล ความรู้ กระทู้ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น กระทู้เกี่ยวกับมิตรภาพ ฯลฯ จากนันใช้
้ การวิเคราะห์เนือ้ หาเชิงคุณภาพ (Textual
Analysis) เป็ นหลักในการวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเสมือนจริ งที่เกิดขึ ้น เป็ นชุมชนเปรี ยบเทียบ (Para space) ซึ่ง
เป็ นชุมชนที่เกิดขึ ้นไปพร้ อมกันกับชุมชนจริ ง ผู้ใช้ งานมีอิสระในการสื่อสารไม่จํากัด ลักษณะของ
ชุม ชนเป็ นสภากาแฟอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic café) หรื อหอประชุม เมื องอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic town hall) เป็ นที่ที่เปิ ดโอกาสให้ คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันมาพูดคุยกันได้ โดยการเปิ ด
ประเด็นเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่ องเหตุการณ์ของสังคม และยังเป็ นการพูดคุยสนทนาใน
เรื่ องราวเฉพาะกลุม่ และเรื่ องส่วนตัว นอกจากนี ้ การรวมกลุ่มยังทําให้ เกิดอัตลักษณ์ร่วมกัน ในแต่
ละกลุ่มจะมีจิตสํานึกร่ วมกัน (Shared consciousness) ความรู้ สึกรวมกันเป็ นกลุ่มนี ้ ทําให้ เกิด
ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย และได้ รั บ การคุ้ม ครอง ทั ง้ นี ้ การรวมกลุ่ ม มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ขึ น้ อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ งานเป็ นหลัก เช่น เพื่อช่วยกันดูแลสังคม หรื อเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ส่วนตัว
ขณะที่บทบาทของการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อผู้สูงอายุ มีทงที
ั ้ ่มีบทบาท
ระดับบุคคล เช่น ใช้ เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ พัฒนาศักยภาพตนเอง ทําให้ ร้ ูสึกมีคณ
ุ ค่า ฯลฯ ส่วน
บทบาทในการสร้ างชุมชน เช่น OPPY Club เป็ นชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกด้ วย
ปั จจัยด้ านอายุ ความสนใจที่มี ต่อเทคโนโลยี รวมถึง เป็ นการสร้ างและขยายความสัมพันธ์ ทาง
สังคมอีกด้ วย ขณะที่บทบาทในการสร้ างชุมชนเสมือน เช่น เป็ นการสร้ างชุมชนใหม่ที่สมาชิกไม่
จําเป็ นต้ องติดต่อสัมพันธ์กันโดยตรง อยู่ในพื ้นที่เดียวกัน หรื อเป็ นผู้ที่เคยรู้ จกั กันมาก่อน ผ่านการ
ส่งอีเมล และการสนทนากลุ่มโดยการโพสข้ อความไว้ ในเว็บบอร์ ด เป็ นต้ น ขณะที่ ลักษณะของ
ชุมชนแห่งนี ้ คือ สมาชิกอยู่ต่างที่กัน แต่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ดังนัน้ ปฎิสมั พันธ์ ระหว่าง
บุคคลจึงได้ รับการคัดเลือกมาแล้ วอย่างดีว่าเป็ นผู้ที่มีความสนใจ และเป้าหมายตรงกัน โดยที่
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ผู้สูงอายุในกลุ่มนี ้ใช้ การสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ ในการสร้ างชุมชนเสมือนโดยเริ่ มจาก
การเข้ าไปแสดงความเห็นในเว็บบอร์ ด ที่ มี กระทู้หลากหลายตามความสนใจ เมื่ อได้ มี โอกาส
โต้ ตอบกันผ่านทางเว็บบอร์ ดอย่างต่อเนื่อง เป็ นระยะเวลาหนึ่ง จึงมีการแลกเปลี่ยนที่อยู่อีเมล เพื่อ
การส่งอีเมลถึงกันโดยตรงต่อไป
2.6 กรอบแนวคิด
เมื่อกล่าวถึงชุมชนเสมือนจริ ง จะมุ่งเน้ นที่ความหมาย และลักษณะการอยู่ร่วมกันของ
สมาชิก แต่ยัง ไม่พบแนวการอธิ บายความเป็ นชุมชนเสมือนจริ งที่ ชัดเจน ด้ วยเหตุนี ้ ทําให้ ต้อง
ประยุกต์จากแนวการอธิบายชุมชนกายภาพ เพื่อศึกษาว่าเนื ้อหาของชุมชนเสมือนจริ งมีอะไรบ้ าง
เช่น โครงสร้ างของชุมชน ลักษณะความสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสาร วัฒนธรรม พลวัตรที่เกิดขึ ้น
ฯลฯ กระทั่ง ผลที่ จ ะได้ จ ากปฎิ สัม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ภายในชุม ชนเสมื อ นจริ ง ซึ่ง ในที่ นี ไ้ ด้ แ ก่ การ
เสริมสร้ างจิตสํานึกสาธารณะ
ผู้วิจยั เห็นว่าชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 น่าจะมีลกั ษณะความเป็ นชุมชนเสมือนจริ ง ได้ แก่
สมาชิกหรื อผู้ที่เข้ าร่ วมต่างก็ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน การที่ไม่มีพื ้นที่ทางกายภาพที่ชดั เจน ส่งผลให้
สมาชิกของชุมชน กระจายตัวอยูต่ ามพื ้นที่ตา่ งๆ อย่างไรก็ดี ด้ วยเหตุที่สมาชิกหรื อผู้ที่เข้ าร่วมต่างมี
ความสนใจบางอย่างร่วมกัน ประกอบกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ส่งผลให้
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ ว ข้ ามพ้ นข้ อจํากัดทางด้ านเวลาและสถานที่ ไม่
ว่าจะเป็ น คลื่นวิทยุ โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ รวมถึงเครื อข่ายทางสัง คมแบบใหม่ เช่น ทวิตเตอร์ และ
เฟสบุ๊ค และจากองค์ประกอบต่างๆ ข้ างต้ น ก็จะทําให้ ทราบถึงประโยชน์และข้ อจํากัด จากชุมชน
เสมือนจริงแห่งนี ้ ขณะเดียวกัน ก็สามารถนําผลที่ได้ มาปรับปรุง แก้ ไข พัฒนา เพื่อให้ เกิดประโยชน์
กับสังคมไทยมากที่สดุ
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ความสัมพันธ์ของแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั
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บทที่ 3
ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ในงานวิจยั นี ้ คือ ชุมชนที่ไม่มีอาณาเขตที่แน่ชดั แต่เกิดขึ ้นได้
จากการที่สมาชิก ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามพื ้นที่ต่างๆ แต่มีความสนใจในเรื่ องปั ญหาการจราจรของ
กรุงเทพฯ รวมถึงปั ญหาสังคมในเรื่ องต่างๆ เช่นเดียวกัน โดยที่สมาชิกแต่ละคนต่างไม่เคยรู้จกั พบ
หน้ ากันมาก่อน แต่กลับมารวมตัว ติดต่อสื่อสาร และช่วยเหลือกัน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อันได้ แก่ คลื่นวิทยุของสถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสารกองทัพบก
โทรศัพท์มือถือ และเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ เช่น ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊ค
ในบทนี ้ ผู้วิ จัย จะนํ า เสนอลัก ษณะของชุ ม ชนสถานี วิ ท ยุ จส.100 โดยแสดงให้ เ ห็ น
โครงสร้ างของชุมชน ปฏิสมั พันธ์ และความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆ ในชุมชน รวมทังพลวั
้ ต และ
ความขัด แย้ ง ที่ เ กิ ดขึน้ ในชุม ชนแห่ง นี ้ นอกจากนี ้ เนื อ้ หาในบทยัง แสดงให้ เห็ นถึง บทบาทของ
เครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ด้ วย โดยจัดแบ่งเนื ้อหาการนําเสนอดังนี ้
3.1 โครงสร้ างของชุมชน องค์ประกอบ และสมาชิกในชุมชน ซึ่งประกอบด้ วย สถานีวิทยุ
จส.100 หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สมาชิ ก ซึ่ง ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก ทางโทรศัพ ท์ และสมาชิ ก ใน
เครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่
3.2 ปฎิสมั พันธ์ และความสัมพันธ์ภายในชุมชน
3.3 พลวัตในชุมชน จส.100
3.4 ความขัดแย้ ง และการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
3.5 สรุปลักษณะของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 โครงสร้ างของชุมชน
ชุมชน จส.100 เป็ นชุมชนการสื่อสารเรื่ องการจราจรทางอากาศ มีช่องทางในการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ และเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ โดยสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นศูนย์กลางในการ
สื่อสารระหว่างสมาชิก มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายทางสังคม หรื อชุมชนเครื อข่ายมากกว่าเป็ นชุมชน
ในความหมายดังเดิ
้ มที่ผกู ติดกับพื ้นที่ และความสัมพันธ์ แบบซึ่งหน้ า (Blackshaw, 2010: 105)
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โครงสร้ างและสมาชิก 1 ของชุมชน จส.100 ประกอบด้ วย สถานี วิทยุ จส.100 ในฐานะ
พื ้นที่กลางที่สมาชิกเข้ ามามีปฏิสมั พันธ์ ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารสถานี ทีมผู้ดําเนินรายการ
และสมาชิกซึ่งประกอบด้ วย ผู้ใช้ รถใช้ ถนนที่มีส่วนร่วมรายงานการจราจร หรื อมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินรายการในลักษณะอื่นๆ องค์กรสนับสนุนข้ อมูลการจราจรและข้ อมูลอื่นๆ เช่น บก. 02 การ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้วิจยั จะนําเสนอรายละเอียด และปฏิสมั พันธ์ของแต่ละฝ่ ายใน
“ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100” ดังต่อไปนี ้
3.1.1 สถานีวิทยุ จส.100
1. ความเป็ นมาของสถานีวิทยุ จส.100
สถานี วิทยุ จส.100 เป็ นสถานี วิทยุจ เรทหารสื่ อสาร กรมการทหารสื่ อสาร กองทัพ บก
กระจายเสียงด้ วยระบบ F.M.ความถี่ 100 MHz มีรัศมีการกระจายเสียงอยู่ขอบเขตกรุงเทพฯ และ
ปริ มณฑล (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555) ถือเป็ นพื ้นที่กลางที่สมาชิก
แต่ละฝ่ ายเข้ ามาติดต่อสื่ อสารกัน และยัง เป็ นศูนย์ กลางในการให้ ข้อมูลในเรื่ องการจราจรต่อ
สาธารณะอีกด้ วย สถานีวิทยุ จส.100 เกิดขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยคณะรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
แห่งชาติ (รสช.) ซึ่งมีพลเอกสุจินดา คราประยูร เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ มอบหมายให้ สถานีวิทยุจเร
ทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสารกองทัพบก และบริ ษัทแปซิฟิค คอร์ ปอร์ เรชัน่ จํากัด มาดําเนิน
กิจการรายการวิทยุที่เกี่ยวกับการรายงานสภาพการจราจร2 ในช่วงเวลานัน้ โทรศัพท์มือถือเพิ่งจะ
เริ่ มเข้ ามาในประเทศไทยและมีราคาสูงมาก ผู้ที่จะเป็ นเจ้ าของได้ ต้องมีฐานะพอสมควร แต่ก็มีคน
จํานวนไม่น้อยใช้ โทรศัพท์มือถือ เพื่อติดต่อเข้ ามารายงานสภาพการจราจร เพราะนอกจากจะเป็ น
การแสดงออกถึงฐานะทางสังคมแล้ ว ยังเป็ นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้ วย ต่อเมื่อธุรกิจ
เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือขยายตัวขึ ้น มีผ้ ใู ช้ โทรศัพท์มือถือโทรเข้ ามารายงานสภาพการจราจรเป็ น
จํานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ นอกเหนือจากการรายงานสภาพการจราจร สถานีวิทยุ จส.100 ยังทําหน้ าที่
สื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้ วย โดยในระยะแรกสถานีออกอากาศถึงเวลา
1

ในการนิยามสมาชิกของชุมชน จส. 100 ผู้วิจยั หมายถึง ผู้ที่เข้ าใช้ พื ้นที่ จส. 100 โดยมีความรู้สกึ ว่าเป็ นชุมชน (sense of
community) อันได้ แก่ จิตวิญญาณของการอยูร่ ่วมกัน ความรู้สกึ ที่เชื่อมัน่ ในโครงสร้ างอํานาจเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยน การได้ รับ
ผลประโยชน์จากการอยูร่ ่วมกัน (MacMillan, 1998) ดังนัน้ การเก็บข้ อมูลสมาชิกชุมชน จส.100 ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ จึงครอบคลุม
เฉพาะสมาชิกผู้ที่มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีของ จส.100 เป็ นประจํา โดยไม่ครอบคลุมผู้ฟังทัว่ ไปที่ไม่มี
การติดต่อสื่อสารเข้ ามายัง จส.100
2
เดิมทีรัฐบาลในขณะนัน้ ต้ องการให้ ทาํ เป็ นรายการโทรทัศน์ที่มีการรายงานสภาพการจราจร แต่เนื่องจากผู้ขบั รถส่วนใหญ่ใช้ เวลา
อยูบ่ นท้ องถนน อยูใ่ นรถยนต์สว่ นบุคคล หรือรถสาธารณะต่างๆ สถานีจงึ ตัดสินใจใช้ การออกอากาศทางสื่อวิทยุแทน โดยเปิ ด
โอกาสให้ คนทัว่ ไปซึง่ สัญจรไปมาทัว่ กรุงเทพฯ โทรเข้ ามารายงานสภาพการจราจร (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน
2555)
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24.00 น. ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์โรงแรมรอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมาถล่มในปี พ.ศ.2536
และมีผ้ โู ทรศัพท์มาแจ้ งเหตุ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทําให้ ผ้ บู ริ หารสถานีวิทยุ จส.
100 ได้ ตดั สินใจขยายเวลาออกอากาศเป็ น 24 ชัว่ โมง และมีการเปิ ดรับลงทะเบียนสมาชิกอย่าง
เป็ นทางการ มีผ้ มู าลงทะเบียนซึ่งสถานีวิทยุได้ จดั ทําทะเบียนสมาชิกได้ มากกว่า 100,000 คน แต่
หลังจากนัน้ สถานีถือว่าทุกคนที่มีส่วนร่ วมกับสถานี เป็ นสมาชิกทังสิ
้ น้ ดังนัน้ จึง ไม่จําเป็ นต้ อง
สมัครเป็ นสมาชิก (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555)
ระยะแรก จส.100 รับข้ อมูลจากผู้ที่ต้องการรายงานสภาพการจราจรผ่านทางจดหมาย
ไปรษณียบัตร โทรสาร โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากโทรศัพท์มือถือยังมีราคาสูง
มาก และในขณะนันสถานี
้
ก็มีโทรศัพท์มือถือสําหรับใช้ ในการทํางานเพียง 2 เครื่ องเท่านัน้ ด้ วยเหตุ
นี ้ ทางผู้บ ริ หารสถานี จึง คาดการณ์ ว่า ผู้ที่จ ะโทรศัพ ท์ เ ข้ า มารายงานสภาพการจราจรโดยใช้
โทรศัพท์มือถือ จะต้ องเป็ นผู้ที่ประกอบอาชีพนักธุรกิจ มีรายได้ จํานวนมาก และใช้ โทรศัพท์มือถือ
ในการติดต่อธุรกิจนัน่ เอง
“คนที่ซื ้อมือถือได้ ในตอนนัน้ ต้ องมีฐานะดีมาก เพราะไม่มี
ระบบเงินผ่อน ซื ้อมาเพื่อรายงานจราจรโดยเฉพาะ ทางเราเลยคิดว่า
ต้ องเป็ น คนชันกลางที
้
่การศึกษาดี มีรายได้ ดี“
(ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
เมื่อเวลาผ่านไป มีผ้ โู ทรมารายงานสภาพการจราจร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
เพราะโทรศัพท์มือถือ ราคาถูกลง และผู้ที่เป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ นอกจากจะเป็ นกลุ่มคนชันกลาง
้
กล่าวคือ มีการศึกษาดี ประกอบอาชี พมั่นคง มีรายได้ พอสมควร และต้ องการเข้ ามาช่วยเหลือ
สังคมแล้ ว ยังมีกลุ่มพ่อค้ า คนขับรถแท็กซี่ ซึ่งซื ้อโทรศัพท์มือถือเครื่ องแรก เพื่อโทรเข้ ามารายงาน
สภาพการจราจรกับทาง จส.100 เนื่องจากทุกคนต่างต้ องการเข้ ามามีส่วนร่วม มีบทบาท มีตวั ตน
ในสังคม และทําให้ ร้ ูสกึ มีคณ
ุ ค่า นอกเหนือจากความต้ องการที่จะช่วยเหลือสังคม (วีณา เสรี อรุโณ,
สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555)
ผู้บริหารของสถานีประเมินว่า ในระยะเวลา 2 ปี หลังจากการก่อตัง้ ไม่เพียงแต่ชนชันกลาง
้
ที่มีรถยนต์สว่ นบุคคล ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ฟังประจํา และโทรศัพท์เข้ ามารายงานสภาพการจราจรกับ จส.
100 เท่ า นัน้ แต่ ผ้ ู ฟั ง และผู้ ที่ เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มกั บ ทางสถานี ไ ด้ ข ยายกลุ่ ม มากขึ น้ มี ค วาม
หลากหลาย ตัง้ แต่แม่ค้ าในตลาด คนทํ าสวน หรื อแม้ แ ต่พ ระภิ กษุ ที่ มี สิ่ง หนึ่ง เหมื อ นกันก็ คื อ
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ต้ อ งการมี เ พื่ อ น และรู้ สึกว่า การอ่า นหนัง สื อพิ ม พ์ หรื อ การรั บ ชมรายการโทรทัศ น์ ไม่ส ะดวก
เหมือนกับการเปิ ดฟั งวิทยุ ดังนัน้ การรับฟั งเรื่ องราวต่างๆ จาก จส.100 จึงเหมือนเป็ นการเปิ ดโลก
อย่างหนึง่ โดยสามารถรับฟั งได้ จากเครื่ องวิทยุเล็กๆ ภายในบ้ าน พนักงานส่งเอกสารก็ฟังจากวิทยุ
พกพา ผู้ขับ รถสามล้ อ ผู้ขับ รถเมล์ ทุก คนสามารถฟั ง จส.100 ได้ ต ลอดเวลา ทํ า ให้ ท ราบว่ า
เหตุการณ์ภายนอกเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง ทําให้ ผ้ ทู ี่ติดตามรับฟั งต่างรู้สึกปลอดภัย รวมถึงได้ ทราบว่ามี
การแก้ ไขปั ญ หานัน้ ๆ อย่า งไร นอกเหนื อ จากการได้ รั บ ทราบข้ อ มูล เกี่ ย วกับ เส้ น ทาง สภาพ
การจราจร และอุบตั ิเหตุตา่ งๆ อีกด้ วย (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555)
นอกจากนี ้ ผู้บริ หารสถานีวิทยุ จส.100 ยังมองว่า สถานีมีบทบาทในการลดความเครี ยด
จากปั ญหาจราจร โดยการแจ้ งให้ ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาการจราจรติดขัด รวมไปถึงการได้ รับ
ฟั งเรื่ องราวชีวิตของผู้อื่นในสังคมที่โทรศัพท์เข้ ามาเล่าผ่านทางสถานี ก็มีส่วนช่วยให้ ลืมความทุกข์
ที่เกิดจากปั ญหาการจราจรติดขัดได้ เช่นกัน (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555)
2. กระบวนการทํางานของสถานีวิทยุ จส.100
จส.100 เป็ นสถานีวิทยุที่มีการนําเสนอข้ อเท็จจริ ง ซึ่งสามารถทดแทนการได้ รับข่าวสาร
ของประชาชนจากสื่ออื่นๆ โดยใช้ รูปแบบการนําเสนอที่ไม่เป็ นทางการ เข้ าใจง่าย และเปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วม เพื่อให้ สอดคล้ องกับรสนิยมของคนไทย ทําให้ ผ้ ฟู ั งรายการไม่ร้ ู สึก
เบื่อ ได้ รับความบันเทิง และสามารถรับ ทราบข่าวสารต่างๆ อันเป็ นประโยชน์จากรายการต่างๆ ได้
โดยเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนของ จส.100 จะได้ รับการอบรมในเรื่ องรหัส เครื่ องหมาย และกฎจราจร จาก
เจ้ าหน้ าที่ของกองบังคับการตํารวจจราจร เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างการทํางาน
นอกจากนี ้ ยังได้ รับการอบรมในเรื่ องของการให้ บริ การกับประชาชนด้ วยวิธีที่เหมาะสม ได้ แก่ การ
พยายามสร้ างความรู้ สึก และผลักดันให้ ประชาชนมีส่วนร่วมคิด โดยมี สถานีเป็ นกระบอกเสียงใน
การติดต่อสื่อสารทังกั
้ บหน่วยงานราชการ และเพื่อนผู้ใช้ รถใช้ ถนนด้ วยกัน ให้ เกิดความรู้สึกว่าเป็ น
ผู้หนึง่ ที่มีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในสังคม
ดัง นัน้ รู ปแบบของรายการ จึง ออกมาในลักษณะที่ ให้ ประชาชนมี ส่วนร่ วมในรายการ
ค่อนข้ างมาก ประชาชนจึงเปรี ยบเสมือนเป็ นนักข่าวอิสระของ "จส.100" ซึ่งกระจายอยู่ทวั่ ไปทุกหน
ทุกแห่ง สามารถตรวจสอบการทํางานของหน่วยราชการ เพื่อช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ง ขึน้ ทัง้ ยัง มี ส่วนช่วยกระตุ้นจิ ตสํานึกของผู้คนให้ ปฏิบัติตามกฎ
จราจร และรั กษากฎระเบียบต่างๆ ของสังคมอีกทางหนึ่งด้ วย (สถานีวิทยุ จส.100, 2545:
ออนไลน์)
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การทํ างานของเจ้ าหน้ าที่ จส.100 โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ข้อมูล (พนักงานรั บโทรศัพ ท์ )
เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน ผู้ควบคุมรายการ (โปรดิวเซอร์ ) ผู้สื่อข่าว และผู้ดําเนินรายการ (ดีเจ) จะ
ทํางานเป็ นกะ หมุนเวียนกันตลอด 24 ชัว่ โมง ในส่วนของจํานวนเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งปฎิบตั ิงานในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้ าหน้ าที่ข้อมูลนัน้ ผู้บริ หารสถานียืนยันว่า จํานวนของเจ้ าหน้ าที่มี
เพียงพอในแต่ละช่วงเวลา เพียงแต่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ทางสถานีจําเป็ นที่
จะต้ องเพิ่ ม จํ านวนเจ้ าหน้ า ที่ ข้ อมูล ให้ ม ากขึน้ เนื่ องจากเรื่ อ งราวต่างๆ ที่ ส่ง เข้ า มายัง สถานี มี
มากมาย นอกเหนื อจากการรายงานสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้ ง
ทรัพย์สินสูญหาย บุคคลสูญหาย การขอให้ เปิ ดเส้ นทางจราจรเป็ นกรณี พิเศษ ฯลฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนด้ วยแล้ ว เรื่ องราวต่างๆ ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ ้น ขณะเดียวกัน ทางสถานีก็
ไม่สามารถปฎิเสธในการรับเรื่ องใดๆ เช่นกัน (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
ขันตอนในการทํ
้
างานนัน้ เริ่ มต้ นจากเมื่อมีผ้ โู ทรศัพท์เข้ ามาที่ จส.100 เจ้ าหน้ าที่ข้อมูล
(พนักงานรับโทรศัพท์) ก็จะเป็ นผู้รับข้ อมูลเบื ้องต้ น ไม่ว่าจะเป็ นการรายงานสภาพการจราจร การ
แจ้ งอุบตั ิเหตุ การขอความช่วยเหลือเรื่ องต่างๆ ฯลฯ และมีอํานาจในการตัดสินใจเบื ้องต้ น ในกรณี
การรายงานจราจรว่า จะส่งสายเพื่อออกอากาศสด(หน้ าไมค์) หรื อเพียงแต่บนั ทึกข้ อมูลไว้ โดยไม่
ออกอากาศสด (หลังไมค์)
หากเป็ นการโทรศัพท์เข้ ามาแจ้ งทรัพย์สินหรื อบุคคลสูญหาย ผู้ที่โทรมาจําเป็ นต้ องแจ้ งชื่อ
นามสกุลจริง ของผู้แจ้ ง รวมถึงบุคคลที่สญ
ู หาย เพื่อใช้ ในการติดตามและตรวจสอบข้ อมูลได้ อย่าง
ถูกต้ อง จากนัน้ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ข้อมูล รับข้ อมูล (กรณีการรายงานสภาพการจราจร) เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็
จะส่ง ต่อไปยัง ผู้ ควบคุ มรายการ ซึ่ง จะเป็ นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะให้ รายงานออกอากาศสด
หรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบข้ อมูลซํ ้าอีกครัง้ เพื่อความถูกต้ อง โดยหากผู้ควบคุมรายการ ตัดสินใจให้
สายนันๆ
้ ออกอากาศ ก็จะส่งสายต่อไปยัง ผู้ ดาเนินรายการ เพื่อรายงานจราจรออกอากาศสด
ต่อไป แต่หากผู้ควบคุมรายการ ตัดสินใจไม่ให้ สายนันๆ
้ ออกอากาศ อาจเพราะเวลาจํากัด มีผ้ โู ทร
เข้ ามารายงานเป็ นจํานวนมาก หรื อมีเหตุการณ์ เรื่ องราวที่สําคัญมากกว่า เจ้ าหน้ าที่ข้อมูล ก็จะ
บันทึกข้ อมูลไว้ เพื่อให้ ผ้ ดู ําเนินรายการอ่านรายงานออกอากาศในช่วงเวลาถัดไป
หากเป็ นกรณี ก ารโทรเข้ ามาแจ้ งเหตุ ขอความช่ ว ยเหลื อ หรื อเรื่ องราวอื่ น ๆ ที่
นอกเหนื อไปจากการรายงานสภาพการจราจรทั่วไป เช่น แจ้ งอุบตั ิเหตุ พบเห็นวัตถุต้องสงสัย
ต้ นไม้ ล้ ม กี ดขวางการจราจร ฯลฯ เมื่ อเจ้ า หน้ า ที่ ข้ อมู ล รั บเรื่ องในเบือ้ งต้ น และส่ง ต่อไปยัง ผู้
ควบคุมรายการเพื่อพิจารณาแล้ ว ก็ จะเป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน ซึ่งต้ องติดต่อกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในเรื่ องนันๆ
้ ต่อไป (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์,
22 กุมภาพันธ์ 2555)
การคัดเลือกสายเพื่อออกอากาศหน้ าไมค์ หรื อหลังไมค์นนั ้ ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
ช่วงเวลา ซึ่งโดยปกติแล้ วหากไม่มีเหตุการณ์เร่งด่วน ไม่ได้ อยู่ในช่วงโฆษณา ช่วงการรายงานข่าว
และช่ ว งการสัม ภาษณ์ พิ เ ศษ ไม่ ว่ า ใครก็ ต ามที่ โ ทรเข้ า มารายงานสภาพการจราจรก็ จ ะได้
ออกอากาศ ขณะที่ลําดับในการรายงาน ก็เช่นเดียวกันว่าหากไม่มีเหตุดว่ นใดๆ ใครโทรศัพท์เข้ ามา
ก่อนก็จะได้ รายงานออกอากาศก่อน ยกตัวอย่างเช่น หากกําลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ แล้ วมีผ้ โู ทร
เข้ า มารายงานจราจรทั่วไป ก็ จะต้ องฝากข้ อมูลไว้ หลัง ไมค์ เพื่อให้ ผ้ ู ดําเนิน รายการอ่านข้ อมูล
ย้ อนหลัง เนื่องจากในขณะนัน้ ทางสถานีจําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญกับการรายงานความคืบหน้ า
ของเหตุการณ์ ไฟไหม้ ซึ่งเกิดขึ ้นก่อน รวมถึงประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอีกด้ วย (ศิวพร
ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
ภาพที่ 1: ภาพแสดงขันตอนในการทํ
้
างานของ จส.100 ในกรณีตา่ งๆ

จากข้ อ มูล เกี่ ย วกับ กระบวนการทํ า งานของ จส.100 ข้ า งต้ น ประกอบกับ การสัง เกต
ขันตอนการทํ
้
างาน และพูดคุยกับทีมงาน จส.100 พบว่า ผู้ที่อยู่เบื ้องหลัง มีบทบาทสําคัญ รวมถึง
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มีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ พิจารณาให้ เรื่ องราว หรื อสมาชิกคนใดได้ รายงานออกอากาศก็
คือ ผู้ควบคุมรายการ ขณะที่ ผู้ดําเนินรายการซึ่งดูเหมือนจะเป็ นผู้สื่อสาร มีปฎิสมั พันธ์ โดยตรง
กับสมาชิก แต่อันที่จริ งผู้ดําเนินรายการถือเป็ นตัวแทนทีมงานเบื ้องหลัง จส.100 ทุกส่วน ในการ
รายงานข่าวสาร สภาพการจราจร และแจ้ งข้ อมูลต่างๆ ออกอากาศ อีกทัง้ ยังเป็ นตัวแทนสถานีใน
การสื่อสาร พูดคุยกับสมาชิกต่างๆ แต่ไม่ได้ เป็ นผู้มีอํานาจตัดสินใจใดๆ นอกเหนือจากการแก้ ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้ าในกรณี ต่างๆ ระหว่างการออกอากาศ เช่น สายโทรศัพท์มีปัญหา สมาชิกเกิด
อาการประหม่าระหว่างการรายงาน เป็ นต้ น
ในส่วนของการจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ ของทางสถานีนนั ้ ในอดีต เป็ นการเก็บข้ อมูลในรูปแบบ
กระดาษเสียเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ยากต่อการค้ นหา กระทัง่ เวลาผ่านไป เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ ามากขึ ้น
มี คอมพิ วเตอร์ ซึ่ง ทันสมัย ทํ าให้ ท างสถานี เปลี่ ย นรู ปแบบการจัดเก็ บ ข้ อ มูล ใหม่ โดยใช้ ร ะบบ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปเข้ ามาช่วยจัดเก็บข้ อมูล โดยมี ขนั ้ ตอนการทํางาน คือ เจ้ าหน้ าที่ ข้อมูลจะใช้
คอมพิวเตอร์ ในการบันทึกชื่อ รายละเอียดเบื ้องต้ นของเหตุการณ์ หรื อสภาพการจราจรต่างๆ
รวมถึงชื่อของเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งเป็ นผู้รับข้ อมูลด้ วย เช่น เกิดเหตุรถชนกัน บริ เวณถนนพหลโยธิน ก็จะมี
ปุ่ มให้ กดหมายเลข 1 เกิดเหตุที่หลักสี่ ให้ กดหมายเลข 2 เป็ นต้ น (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25
เมษายน 2555)
จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํ างานของ จส.100 ข้ างต้ น นอกจากจะช่วยให้ เจ้ า หน้ าที่
ปฎิบตั งิ านได้ ง่าย และรวดเร็ วขึ ้นแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นถึงความจําเป็ นของเทคโนโลยีตา่ งๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น คลื่นวิทยุ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในฐานะเครื่ องมือที่จําเป็ นของชุมชนเสมือนจริ ง
รวมถึง ชุม ชนสถานี วิทยุ จส.100 ซึ่ง สอดคล้ องกับที่ Delanty มองว่า เทคโนโลยี ช่วยทํ าลาย
ข้ อจํากัดเรื่ องระยะทาง และสถานที่ (Delanty, 2003: 169-170) หรื อเท่ากับว่าเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสาร และข้ อมูลข่าวสาร มีบทบาทในการลดความสําคัญของลักษณะทางกายภาพชุมชน
ได้ อย่างน่าสนใจ
3. ผังรายการ
ลักษณะของรายการในแต่ละวัน สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ช่วง ดังนี ้ (สถานีวิทยุ จส.100,
2545: ออนไลน์)
1. ช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นมาก: รูปแบบรายการจะเน้ นการรายงานสภาพการจราจร
และอุบัติเ หตุต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ บนท้ องถนน เพื่อบรรเทาปั ญหาการจราจรที่คับคั่ง โดยเฉพาะใน
บริ เ วณที่ มี ก ารจราจรติดขัดมาก โดยจะรายงานสภาพการจราจรบนถนนสายต่างๆ รายงาน
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อุบตั ิเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ ้น และบอกถึงสาเหตุของปั ญหาจราจรนันๆ
้ เพื่อช่วยให้ ผ้ ูขบั รถตัดสินใจใน
การเลือกใช้ เส้ นทางในการเดินทางได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
2. ช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น: เป็ นการรายงานสภาพการจราจร สลับกับการเปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนสามารถร้ องเรี ยน รายงานปั ญหาต่างๆ เพื่ อเป็ นการช่วยระบายความอึดอัด และ
สอบถามข้ อข้ องใจที่มีกบั หน่วยงานของทังภาครั
้
ฐ และเอกชน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นปั ญหาสาธารณะ
ตลอดจนประกอบไปด้ วยรายการต่างๆ ของทางสถานี ในลักษณะสร้ างสรรค์ที่จะให้ ประโยชน์ ต่อ
สังคม ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ซึ่งไม่ใช่เวลาเร่งด่วน การจราจร
เบาบาง ทาง จส.100 จึงจัดให้ เ ป็ นช่วงเวลาของการนําเสนอข้ อมูล ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม ตลอดจนเหตุการณ์ ซึ่งน่าสนใจที่เกิดขึน้ หรื อบางครัง้ เมื่อมี เรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับพืน้ ผิว
การจราจรจากผู้ที่สญ
ั จรไปมา ทางสถานีก็จะทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการติดต่อ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนันๆ
้ เพื่อให้ ดําเนินการแก้ ไข
ดังนัน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้ อมูลส่วนใหญ่ที่นําเสนอออกอากาศ นอกจากจะเป็ นข่าวสาร
เหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจแล้ ว ยังมีประเด็นซึ่งทางสถานีตงขึ
ั ้ น้ มาเมื่อพบปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะ
กระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชน ไม่ว่าจะเป็ น ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ สะพานลอยคนข้ ามไม่ได้
มาตรฐาน ฯลฯ รวมถึงเรื่ องราวที่น่าสนใจซึ่งผู้ดําเนินรายการ หยิบยกขึน้ มาพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับสมาชิก ผู้ฟัง แต่ก็มีสมาชิก ผู้ฟังบางคนไม่พ อใจเกี่ ยวกับการนําเสนอเรื่ องราว
ลักษณะนี ้ของ จส.100 โดยต้ องการให้ สถานีนําเสนอข่าวสาร และรายงานสภาพการจราจรเพียง
อย่า งเดี ย ว จึง เป็ นที่ น่า สัง เกตว่า ในอนาคต จส.100 จะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นข้ อ มูล ที่ นํ า เสนอใน
ช่วงเวลาดังกล่าว หรื อไม่ อย่างไร
3. ช่วงที่การจราจรไม่หนาแน่น: เป็ นช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ยครัง้ เนื่องมาจากความ
ประมาท และยัง เป็ นช่ว งเวลาที่ ผ้ ูใ ช้ ร ถ รู้ สึก เหนื่ อ ยล้ า จากการปฎิ บัติภ ารกิ จ ประจํ า วัน (นุช ,
สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555) เช่น ในช่วงเวลากลางคืน ทําให้ จส.100 จัดให้ เป็ นช่วงการสนทนา
เรื่ องราวต่างๆ ที่ น่าสนใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกโทรศัพท์เข้ ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจเป็ น
เหตุการณ์ ที่กํ าลัง ได้ รั บความสนใจ หรื อเป็ นปั ญหาสัง คมในขณะนัน้ ทัง้ นี ้ เพื่ อเป็ นการระดม
ความคิดจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถจากหลากหลายอาชีพ รวมทังยั
้ งเป็ นการเปิ ดมุมมอง
ของความคิด ให้ ก ว้ า งขึน้ ซึ่ง อาจจะเป็ นแนวทางที่ ท างหน่ว ยงานราชการต่า งๆ จะได้ ใ ช้ เ ป็ น
ประโยชน์ในการแก้ ปัญหา เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของประชาชนต่อไป ขณะที่ผ้ ซู ึ่งโทรเข้ ามาก็
จะเกิดความรู้ สึกภูมิใจที่ได้ มีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาของสังคม ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลา
หลัง 20.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่การจราจรไม่หนาแน่น ทางสถานีจึงเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกหรื อผู้ที่
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สนใจ โทรศัพท์เข้ ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งทางสถานีกําหนดขึน้ เพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ ชื่อช่วงเวลาดังกล่าวว่า “จส.สนทนา” โดยที่มาของประเด็นต่างๆ
ในช่วง จส.สนทนานี ้ มาจากการประชุมร่วมกันของผู้ควบคุมรายการ และผู้ดําเนินรายการ โดยแต่
ละคนสามารถเสนอประเด็นที่ น่าสนใจ และมี ประโยชน์ ขึน้ มา เพื่อร่ วมกันตัดสินว่าประเด็นใด
เหมาะสมที่จะเป็ นหัวข้ อในการสนทนามากที่สุดในแต่ละวัน (วีณา เสรี อรุ โณ, สัมภาษณ์ , 22
กุมภาพันธ์ 2555)
การโทรศัพท์เข้ ามาพูดคุย แสดงความคิดเห็น ในช่วง จส.สนทนา เป็ นการออกอากาศสด
จึงทําให้ ผ้ ูที่โทรเข้ ามาจะต้ องใช้ คําพูดที่สุภาพ โดยทางสถานีจะกํ าหนดกรอบกว้ างๆ ไว้ ให้ เพื่ อ
ความเหมาะสม เช่น ใช้ คําพูดที่สภุ าพ ไม่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ในขณะเดียวกัน ก็จะ
ไม่มีการพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับการเมือง เนื่องจากสมาชิก หรื อผู้ที่โทรมาจะทราบดีว่า จส.100 ไม่
ยุ่ง เกี่ ย วเรื่ อ งการเมื อง เพราะช่ว งนี จ้ ัด ขึน้ เพื่ อ พูด คุย แลกเปลี่ ย นความคิดเห็น ในประเด็นที่ มี
ประโยชน์กับสังคมเป็ นหลัก เช่น เรื่ องค่าครองชีพ วิธีแก้ ปัญหาความเครี ยด ปั ญหายาเสพติด
ปั ญหาเด็กติดเกมส์ วิ ธีรับมือเมื่อเกิดเหตุร้าย ปั ญหานํ ้าท่วม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม รายการในช่วง
จส.สนทนา ก็มีขอบเขต เพื่อควบคุมผู้ที่โทรเข้ ามา ว่าความคิดเห็นแต่ละคนนันมี
้ ความเหมาะสม
เพียงใด และทําการคัดเลือกเพื่อออกอากาศ
จากการติดตามรั บฟั งพบว่า ส่วนใหญ่ ผ้ ูที่โทรมาพูดคุยในช่วง จส.สนทนา มักจะเป็ น
ผู้สงู อายุ ไม่คอ่ ยพบว่ามีวยั รุ่น วัยทํางานโทรเข้ ามา รวมทัง้ ผู้ที่โทรมาส่วนใหญ่ก็จะเป็ นแฟนประจํา
ของผู้ดําเนินรายการแต่ละคน โดยหากผู้ดําเนินรายการที่ชื่นชอบมาจัดรายการ ก็จะโทรเข้ ามา
แสดงความเห็น และพูดคุย อยู่เป็ นประจํา ขณะเดียวกัน ช่วงเวลาหลัง 20.00 น. จะเป็ นช่วงที่มี
โฆษณาน้ อย ความนิยมของสถานีไม่มาก จึงเป็ นช่วงเวลาที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ดู ําเนินรายการหน้ าใหม่
เข้ ามาฝึ กฝนการจัดรายการ เพื่อสร้ างเสริ มประสบการณ์อีกด้ วย (นุช, สัมภาษณ์, 25 เมษายน
2555)
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า การสนทนา แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสมาชิก ผู้ ฟั ง จส.100 ในช่วง
จส.สนทนานี ้ แม้ ว่าจะมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การระดมความคิดเห็นซึ่งเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมใน
เรื่ องต่างๆ แต่การจํากัดขอบเขต ควบคุมของทางสถานี ทังในเรื
้ ่ องการตังประเด็
้
น และการเสนอ
ความคิดเห็นจากสมาชิก ผู้ฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องที่เกี่ยวข้ อ งกับการเมืองนัน้ อาจมีส่วนช่วย
ไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างสมาชิก ผู้ที่โทรเข้ ามา แต่ขณะเดียวกัน ก็อาจทําให้ ประเด็นทางการ
เมืองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ไม่ได้ ถูกหยิบยกขึ ้นมากล่าวถึง หรื อ
นําเสนอต่อสาธารณะ กระทัง่ อาจส่งผลเสียต่อผู้คนในสังคม
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3.1.2 หน่ วยงานที่ทางานร่ วมกับ จส.100
นอกเหนือจากผู้สื่อข่าวของ จส.100 ซึ่งประจําอยู่ในแต่ละจุดของกรุ งเทพฯ และสมาชิก
หรื อผู้ฟั ง ทั่วไปซึ่ง พบเห็น เหตุการณ์ บนท้ องถนน และโทรมารายงานยัง สถานี แ ล้ ว สถานี วิท ยุ
จส.100 ยังได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องหลายหน่วยงาน ได้ แก่ (สถานีวิทยุ
จส.100, 2545: ออนไลน์)
1. กองทัพบก ซึง่ เป็ นผู้จดั หาสถานี และบุคลากรในการดูแลสถานี
2. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจทางหลวง กอง
บังคับการตํารวจจราจรกลาง (บก.02) ร่วมกันประสานงานในด้ านข้ อมูลและการแก้ ปัญหาจราจร
กับเจ้ าหน้ าที่ศูนย์วิทยุประจํา จส.100 เพื่อสนับสนุนในด้ านข่าวสารให้ การเกิดการแก้ ปัญหา
การจราจรได้ อย่างทันท่วงที
3. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งอํานวยความ
สะดวก และให้ คําแนะนําในเรื่ องระบบการสื่อสารกับทางสถานี
4. กรุ งเทพมหานคร การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งประสานงานในด้ าน
ข้ อมูล และอํานวยความสะดวกในการรับเรื่ องร้ องทุกข์ และแก้ ปัญหาที่ได้ รับการร้ องเรี ยนจาก
ประชาชน
5. หน่วยกู้ภัยต่างๆ ซึ่ง จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล ประสานงาน ตลอดจนให้ การช่วยเหลือใน
เหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ ที่สง่ เข้ ามายัง จส.100
6. กรมการขนส่งทางบก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย กรมอุตนุ ิยมวิทยา ฯลฯ ซึ่ง เข้ ามาช่วยเหลือ ให้ ข้อมูลต่างๆ กับสถานี ทัง้ ในเรื่ องการจราจร
ข่าวสาร รวมถึงข้ อมูลซึง่ เป็ นประโยชน์ทวั่ ไป
ทังนี
้ ้ หน่วยงานต่างๆ ข้ างต้ นจะเปิ ดฟั งรายงานของ จส.100 ตลอดเวลาเพื่อคอยรับฟั ง
ความเดือดร้ อนของประชาชน ซึ่งอาจเกี่ ยวข้ องกับ ความรั บผิดชอบของหน่วยงาน และเมื่ อมี ผ้ ู
โทรศัพท์เข้ ามาร้ องเรี ยน หน่วยงานนันๆ
้ ก็สามารถนําปั ญหา หรื อเรื่ องร้ องทุกข์ไปแก้ ไขได้ ทันที
(วีณา เสรี อรุ โณ, สัมภาษณ์ , 25 เมษายน 2555) ซึ่งหากเป็ นเหตุการณ์ฉุกเฉิน ก็สามารถส่ง
เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปปฏิบตั ิงานเพื่อแก้ ไขสถานการณ์ได้ อย่างรวดเร็ วอีกด้ วย และเมื่อปั ญหาได้ รับการ
แก้ ไขแล้ ว หน่วยราชการต่างๆ เหล่านันก็
้ จะแจ้ งผ่าน จส.100 เพื่อรายงานให้ ประชาชนได้ รับทราบ
ต่อไป
แต่หากเป็ นกรณี ของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ ซึ่งปฎิบตั ิหน้ าที่ตามเส้ นทางต่างๆ และโทรเข้ ามา
รายงานจราจรกับทาง จส.100 เป็ นประจํานัน้ ทางสถานีก็จะให้ รายงานออกอากาศเสมอ พร้ อมทัง้

52

แจ้ งชื่อ ตําแหน่งอย่างถูกต้ องทุกครัง้ โดยเจ้ าหน้ าที่ตํารวจเหล่านี ้ต่างเต็มใจให้ การช่วยเหลือ และ
ให้ ข้อมูล ดังนัน้ ทางสถานีจึงตอบแทนนํ ้าใจโดยการประกาศชื่อ ตําแหน่งออกอากาศทุกครัง้ โดย
ถือเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในสังคม เป็ นการช่วยสร้ างตัวตนในฐานะที่ ทําประโยชน์
ให้ กบั สังคม จึงเท่ากับว่า จส.100 ได้ ทําหน้ าที่ของตนเอง ขณะที่เจ้ าหน้ าที่ตํารวจก็ได้ รับการชื่นชม
จากต้ นสังกัด เป็ นต้ น (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
จากข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ที่ทํางานร่วมกับ จส.100 ข้ างต้ น ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
การแสดงบทบาทสําคัญของ จส.100 ในการประสานงานข้ ามภาคส่วน และการสร้ างเครื อข่ายของ
ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชน กับหน่วยงานราชการได้ ในระดับหนึง่
3.1.3 ผู้ให้ การสนับสนุนสถานี (Sponsor)
ผู้ให้ การสนับสนุนสถานี ประกอบด้ วย องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ผลิตสินค้ า
และผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่างๆ ที่ เ ข้ ามาซื อ้ เวลาในการโฆษณา ประชาสัม พันธ์ กับ ทาง จส .100 เช่น
โรงพยาบาลเอกชน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป บริ ษัทประกันภัยรถยนต์ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์
บริ ษัทผู้ผลิตนํ ้ามันเครื่ อง บริ ษัทผู้ผลิตฟิ ล์มกรองแสง บริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์นําทาง การไฟฟ้านคร
หลวง กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้ การสนับสนุนหลัก
ของสถานี ได้ แก่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งมักจะ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการต่างๆ ขององค์กรให้ เป็ นที่ร้ ูจกั จึงให้ การ
สนับสนุน และร่วมมือกับทางสถานีในการจัดกิจกรรมเพื่อนําสมาชิก จส.100 และผู้ที่สนใจเข้ าร่วม
เดินทางเยี่ยมชมสถานที่สําคัญต่างๆ และบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น เปิ ดโอกาสให้ สมาชิก
จส.100 ร่วมตอบคําถามเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมเที่ยวชม
เขื่อนผลิตไฟฟ้า และร่วมกันปลูกป่ าชายเลน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายตลอดการเดินทาง เป็ นต้ น โดย
กิจกรรมในลักษณะนี ้ ทาง จส.100 ให้ ความร่วมมือทุกครัง้ เพราะนอกจากจะเป็ นช่องทางหนึ่งใน
การสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ผู้ฟัง จส.100 กับเจ้ าหน้ าที่ของสถานี และช่วยเพิ่มจํานวนสมาชิก
อี ก ทางหนึ่ง แล้ ว ยัง เป็ นการร่ ว มกัน ทํ า ประโยชน์ ใ ห้ กับ สัง คมอี ก ด้ ว ย ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจาก จส.100
ดําเนินการบริ หารแบบเอกชน ไม่มีหน่วยงานของภาครัฐให้ การสนับสนุนด้ านงบประมาณ ดังนัน้
ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน จึงเป็ นแหล่งทรัพยากรสําคัญที่ จส.100 ระดม
มาใช้ ในการจัดกิจกรรม พร้ อมทังบํ
้ าเพ็ญประโยชน์ให้ กบั สังคม
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ตัวอย่างที่สําคัญอาจจะเห็นได้ จาก กรณีรถหาย เมื่อได้ รับการแจ้ งว่ามีรถหาย สถานีจะ
ออกอากาศเพื่อประชาสัมพันธ์ และหลังจากนันจะมี
้
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอุปกรณ์
กันขโมยติดรถยนต์ ซึ่งมีที่ทําการอยู่ชนล่
ั ้ างของตึกไทย (จส.100) ออกอากาศต่ออยู่เป็ นประจํา
ดังนัน้ แม้ ว่าจุดประสงค์หลักของ จส.100 ในการรับแจ้ งเหตุกรณีรถหาย การช่วยประกาศหา และ
การเป็ นสื่อกลางในการกระจายข้ อมูลประเภทนี ้อยู่เป็ นประจํานัน้ ก็เพื่อต้ องการให้ ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุ แต่ขณะเดียวกัน ทางสถานีก็จําเป็ นต้ องประชาสัมพันธ์ สิ นค้ าของผู้ให้ การสนับสนุน
สถานี ซึ่ง ก็คือบริ ษัทจํ าหน่ายอุปกรณ์ กันขโมยติดรถยนต์ด้วยเช่นกัน กรณี นีช้ ี ใ้ ห้ เห็นการสร้ าง
สมดุลระหว่างกิจกรรมเพื่อสังคม กับความอยูร่ อดของสถานี
นอกจากนี ้ การต้ องพึ่งพิงและสร้ างประโยชน์ให้ กับองค์กรสนับสนุนเหล่านี ้ ก็เป็ นสาเหตุ
หนึ่ง ที่ ทํ าให้ จส.100 ได้ รับ การวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ อย่างมาก ในเรื่ องการมี ช่ว งเวลาโฆษณามาก
จนเกินไป กระทัง่ ทําให้ หลายคนไม่ค่อยติดตามรับฟั ง จส.100 มากเหมือนในอดีต หรื อเลือกที่จะ
ฟั งสถานีวิทยุอื่นที่มีรูปแบบใกล้ เคียงกันมากกว่า ในประเด็นนี ้ สถานี จส.100 ได้ ให้ เหตุผลว่า การ
มี โฆษณาก็ เ พื่ อ ความอยู่ร อดของสถานี นอกจากนี ้ ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการโฆษณาเป็ นไปตาม
กฎหมาย และเป็ นไปตามเงื่อนไขระหว่างสถานีกบั ผู้ให้ การสนับสนุน อย่างไรก็ดี การเลือกโฆษณา
ของสถานีนนั ้ ไม่ได้ มีการจําเพาะเจาะจงประเภทของสินค้ าแต่อย่างใด แต่ส่วนใหญ่ แล้ วบริ ษัทซึ่ง
ติดต่อขอซื ้อเวลาโฆษณาเข้ ามาจะคํานึงถึงกลุ่มผู้ฟังของสถานีเป็ นหลัก เช่น โฆษณานํ ้ามันเครื่ อง
ฟิ ล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งต่างก็เห็นว่ากลุ่มผู้ฟัง จส.100 ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ขบั รถที่มีรายได้
พอสมควร จึงเลือกที่จะเลือกซือ้ เวลาโฆษณาของสถานี (ศิวพร ญาณวิทยากุล , สัมภาษณ์ , 22
กุมภาพันธ์ 2555)
3.1.4 สมาชิกของ จส.100
องค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งของความเป็ นชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นชุมชนทัว่ ไปหรื อชุมชน
เสมือนจริ ง ก็คือ สมาชิก เนื่องจากหากไม่มีสมาชิก หรื อผู้ที่เข้ ามารวมตัวกันแล้ ว ก็จะไม่เกิดปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างกัน แต่จะมีลกั ษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการติดต่อสื่อสารกัน ความเป็ นชุมชนก็ไม่
สามารถเกิดขึ ้นได้ ในทางกลับกัน ชุมชนซึ่งประกอบไปด้ วยสมาชิก หรื อ ผู้ที่เข้ าร่ วม ก็จะนําไปสู่
การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กระทัง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ทังชุ
้ มชน และสังคมโดยรวมต่อไป
ตังแต่
้ สถานีวิทยุ จส.100 ก่อตังขึ
้ น้ เมื่อปี พ.ศ.2534 ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทุกคนเข้ ามามีส่วน
ร่วม โดยไม่จํากัดเพศ วัย สถานะทางสังคม แม้ ว่าในช่วงแรก ผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่วมกับทางสถานีจะ
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เป็ นกลุม่ คนชันกลางเสี
้
ยเป็ นส่วนใหญ่ โดยสังเกตได้ จากในเวลานัน้ กลุ่มคนเหล่านี ้ต่างก็มีรถยนต์
ส่วนตัว ใช้ โทรศัพท์มือถือโทรเข้ ามารายงานสภาพการจราจรจากที่ต่างๆ เนื่องจากล้ วนอยู่ในวัย
ทํางาน มีการศึกษาที่ดี ทําให้ มีรายได้ ดี กระทัง่ สามารถซื ้อโทรศัพท์มือถือซึ่งในเวลานัน้ มีราคาสูง
มาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั สมาชิกตลอดจนผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่วมกับทางสถานี มี
หลากหลายประเภท ทําให้ เรื่ องราวซึ่งได้ รับรายงานก็หลากหลายเช่นกัน ไม่จํากัดแต่เฉพาะเรื่ อง
การจราจรเท่านัน้ โดยที่ทาง จส.100 เป็ นสื่อกลาง ประสานงาน ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือทุก
เรื่ อง อย่างไรก็ดี ด้ วยเหตุที่ผ้ ูซึ่งโทรเข้ ามาที่ สถานีมีหลากหลายประเภท แตกต่างกัน ดังนัน้ ทาง
สถานีจงึ จําเป็ นต้ องหาวิธี ในการทําให้ การพูดคุยออกอากาศในแต่ละครัง้ เป็ นไปได้ อย่างกลมกลืน
มีความพอดี เหมาะสมกับผู้ฟังทุกกลุ่ม รวมทังฟั
้ งได้ ทกุ เพศ ทุกวัยอีกด้ วย (ศิวพร ญาณวิทยากุล,
สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
ภายในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 โทรศัพท์มือถือ จัดว่าเป็ นอุปกรณ์พื ้นฐานที่สําคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงสมาชิก หรื อผู้ที่สนใจให้ เข้ ามารวมตัว แลกเปลี่ ยนความเห็น ตลอดจน
ช่วยเหลือกัน การโทรศัพท์เข้ ามารายงานสภาพการจราจรยัง จส.100 ของสมาชิก และผู้ใช้ รถใช้
ถนนทั่วไป ที่ผ่านมานัน้ พบว่า ส่วนใหญ่หากเป็ นสมาชิกซึ่งรับฟั ง จส.100 อย่างสมํ่าเสมอ เมื่อ
พบว่ามีการรายงานจราจรในเส้ นทางเดียวกันกับตนแล้ ว ก็จะวางสายไม่รอเพื่อรายงานออกอากาศ
ซํ ้าซ้ อน และเปิ ดโอกาสให้ สมาชิก คนถัดไปได้ รายงานสภาพการจราจรในเส้ นทางอื่นๆ แทน แต่
หากสมาชิกคนใดต้ องการที่จะรายงานก็สามารถทําได้ แต่ก็มีสมาชิกบางประเภทที่แม้ ว่าจะทราบ
ว่าได้ มีการรายงานสภาพจราจรบริ เวณนันๆ
้ ไปแล้ ว มีการอธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
ก็ยังคงยืนยันที่จะโทรเข้ ามารายงาน เพื่อแสดงให้ เห็นว่าโทรติด หรื อบางครัง้ ก็ต้องการทักทาย
พูดคุยกับผู้ดําเนินรายการที่ชื่นชอบเป็ นการส่วนตัว เช่น ทักทายหรื อสอบถามในเรื่ องทัว่ ไป หรื อ
เล่าเรื่ องของตนเองให้ ฟัง รวมถึงเพื่อเป็ นการยืนยันว่าการจราจรบริ เวณนันติ
้ ดขัดจริ งๆ หรื อบางคน
ก็ระบายความเครี ยดจากการจราจรซึ่งติดขัดอยู่ แม้ ว่าจะทราบสาเหตุแล้ วก็ตาม ดังนัน้ ผู้ดําเนิน
รายการจะต้ องสามารถจัด สรรเวลาให้ ไ ด้ ในกรณี ที่มี สมาชิ กโทรเข้ า มารายงานจราจรบริ เวณ
เดียวกัน และจะไม่มีการปฎิเสธการรายงานจากสมาชิก หรื อผู้ซึ่งโทรเข้ ามาให้ ข้อมูลกับ จส.100
(นุช, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ข้อมูล และผู้ดําเนินรายการของ จส.100 เกี่ยว
กับปฎิสมั พันธ์ ที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงสมาชิก ผู้ที่เข้ าร่ วม
ประเภทต่างๆ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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1. สมาชิก จส.100 ซึ่งเป็ นสมาชิกชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม (จ.ส.ส) เป็ นกลุ่ม
สมาชิกที่โทรศัพท์เข้ ามารายงานสภาพการจราจรเป็ นประจํา
สมาชิกที่โทรศัพท์เข้ ามารายงานสภาพการจราจรเป็ นประจําและมีความผูกพันกับสถานี
วิทยุ จส.100 มาเป็ นเวลานาน ตลอดจนเข้ ามามี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมต่างๆ กับทางสถานี เป็ น
ประจํา ตังแต่
้ เมื่อครัง้ ก่อตังสถานี
้
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั จากการลงความเห็นของทังผู
้ ้ ดําเนินรายการ
และเจ้ าหน้ าที่ข้อมูล ก็คือ สมาชิก จส.100 ซึ่งรวมตัวกันตังเป็
้ นชมรมในนาม ชมรมจราจรสื่อสาร
เพื่อสังคม หรื อ จ.ส.ส (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555)
ชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2536 จากกลุ่มสมาชิก
จส.100 ซึ่งร่ วมรายงานสภาพการจราจรอยู่เป็ นประจํา นําโดยคุณคิมซากัส คุณสดใส คุณหนุ่ม
ทักษิ ณ คุณมณเฑียร คุณไมเคิลโจ คุณดอกไม้ ไฟ คุณธวัชชัย 007 คุณศรี กรุ ง คุณกนกชัยไอเดีย
คุณศักดิ์สิทธิ์ คุณอนุชยั คุณน้ อยหน่า คุณฟาคอน คุณตง คุณสุนิสา คุณอู๊ด บางขุนนนท์ คุณตุ๋ย
โคลัมเบีย คุณสมพร คุณพนิดา คุณสุทธิ ชาติ คุณเหยี่ยวบางกะปิ คุณพรพรรณ คุณมิเตอร์ บุคคล
คุณคนเหล็ก คุณโสฬสเชียงใหม่ คุณวี 2 คุณเป็ ดเชอร์ รี่ คุณโก๋แก่ และคุณพิสิฐวีอาร์ เอ โดยสมาชิก
กลุ่ม นีเ้ ห็น ถึง ความจํ าเป็ นในการใช้ รถ ใช้ ถนน ของประชาชนในกรุ ง เทพฯ ทัง้ ยัง เห็นว่าปั ญหา
การจราจรของกรุ งเทพฯ เป็ นปั ญหาที่สํา คัญซึ่งทุกคนต้ องให้ ความสนใจ และร่ วมมือกันในการ
แก้ ไข บรรเทาปั ญหาให้ ได้ มากที่สดุ ดังนัน้ จึงลงความเห็นร่วมกันว่าจะต้ องมีศนู ย์กลางของผู้ใช้ รถ
ใช้ ถนน โดยวัตถุประสงค์หลักของชมรมก็คือ การทํากิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะสมาชิก จส.100
รวมถึ ง ให้ ความร่ วมมื อกับทางสถานี ในการบําเพ็ ญประโยชน์ ให้ กับสัง คม นอกเหนื อจากการ
รายงานสภาพการจราจร ปั จจุบนั ชมรมมุง่ เน้ นเรื่ องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เด็กนักเรี ยนยากจนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือส่วนอื่นๆ ในสังคม เช่น การ
บริ จาคเงินให้ กบั โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อซื ้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ กับผู้ป่วยที่ยากไร้ บริ จาคเงิน
ช่วยเหลื อคนชราซึ่งถูกทอดทิง้ บริ จ าคเงินช่วยเหลื อทหารซึ่ง ได้ รับการบาดเจ็บจากการปฎิ บัติ
หน้ าที่ เป็ นต้ น (ชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม, 2553: ออนไลน์)
ประธานชมรมคนปั จจุบนั คือ คุณประจักษ์ ภมรพล (มังฉงาย) ซึ่งได้ รับการเลือกตังจาก
้
สมาชิกชมรมตังแต่
้ พ.ศ.2542 กระทัง่ ถึงปั จจุบนั
กล่าวได้ ว่า รู ป แบบการจัด รายการที่ แตกต่า งของ จส.100 เป็ นส่วนหนึ่ง ที่ ทํา ให้ ผ้ ูฟั ง
สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดรายการและมีการพูดคุย ทักทายกับผู้ดําเนินรายการในแต่ละ
ช่วงเวลาอยูเ่ ป็ นประจํา ทําให้ เกิดความสนิทสนม คุ้นเคยกัน ทังระหว่
้
างสมาชิกกับผู้ดําเนินรายการ
และระหว่างสมาชิก ซึ่งโทรเข้ ามารายงานอยู่เป็ นประจํา ในบางกรณีผ้ ูฟังก็แสดงความจํานงกับ

56

เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลว่า ต้ องการติดต่อสมาชิกบางคนเป็ นการส่วนตัว และสถานีก็อํานวยความสะดวก
ให้ จึงมีการทําความรู้จกั กัน และตัดสินใจนัดพบปะ สังสรรค์กนั ระหว่างสมาชิก จส.100 ซึ่งรู้จกั กัน
ผ่านทางเสียงที่ออกอากาศ แต่ไม่เคยพบหน้ ากัน ไม่เคยรู้ จกั กันมาก่อน กระทัง่ นําไปสู่การรวมตัว
เพื่อจัดตังเป็
้ นชมรมขึ ้นในนาม ชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม (จ.ส.ส) (ไมเคิลโจ, สัมภาษณ์, 21
พฤษภาคม 2555) อย่างไรก็ดี สมาชิกบางคนยอมรับว่า เหตุผลหนึ่งที่ตดั สินใจเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก
ชมรมนัน้ นอกจากจะต้ องการทําความรู้ จักกับสมาชิก จส.100 ซึ่งโทรเข้ าไปรายงานจราจรเป็ น
ประจําแล้ ว ก็ยงั แฝงผลประโยชน์ ทางธุรกิจส่วนตัวอีกด้ วย (อึ่งนิกโก้ , สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม
2555)
ความสัมพันธ์ภายในกลุม่ สมาชิก จ.ส.ส
ด้ วยเหตุที่กิจกรรมของชมรมในปี แรกๆ จะเน้ นที่ การพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหาร
ร่ วมกัน โดยจําหน่ายบัตรเข้ าร่ วมงานใบละ 200 บาท แต่ผ้ ูที่เข้ าร่ วมงานส่วนใหญ่ ล้ วนแต่พา
ครอบครัวมาด้ วย ทําให้ สมาชิกหลายคนรู้สกึ อึดอัด เพราะอยากจะพบปะสังสรรค์เฉพาะตัวสมาชิก
ของชมรมมากกว่า จากนัน้ มาจึงไม่มีการจัดงานเลีย้ งในรู ปแบบนีอ้ ีก ดังนัน้ ชมรม จ.ส.ส.จึงจัด
กิจกรรมเพียงปี ละครัง้ โดยเน้ นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็ นเพราะเมื่อจัดงานสังสรรค์แล้ ว ไม่ได้ ช่วยทําให้ สมาชิกชมรมเพิ่มมากขึ ้น แต่กลับมีจํานวนญาติ
ของสมาชิกที่เพิ่มขึ ้นมากกว่า
เมื่อพิจารณาจํานวนสมาชิก พบว่า เมื่อครัง้ ก่อตังชมรม
้
มี รายชื่อสมาชิกกว่า 2,000 คน
แต่ปัจจุบนั กลับเหลือเพียงไม่ถึง 30 คน ที่ยงั คงจับกลุ่มกันอยู่อย่างเหนียวแน่น ทังนี
้ ้เนื่องมาจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น การยกเลิกกิจกรรมงานเลี ้ยงสังสรรค์ สมาชิกบางส่วนขาดการติดต่อ บ้ างก็เกิด
ความรู้ สึกเบื่อจึง เปลี่ ยนไปทํ ากิ จ กรรมอื่ น บางคนเมื่ ออายุม ากขึน้ ก็ มี ปัญหาสุขภาพ ทํ าให้ ไ ม่
สะดวกที่จะเข้ าร่ วมทํากิจกรรม รวมถึง ไม่อยากแบกภาระค่าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมกิจกรรม หรื อ
แม้ แต่การที่สมาชิกบางคนเปลี่ย นไปเข้ าร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุคลื่นอื่น เป็ นต้ น ในขณะที่ทาง
ชมรมก็มีการส่งจดหมายเชิญชวนสมาชิกให้ เข้ าร่วมกิจกรรม เช่น เชิญชวนให้ ไปร่วมบริ จาคสิ่งของ
ให้ กบั โรงเรี ยนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน แต่ก็ไม่ได้ รับการตอบรับใดๆ อย่างไรก็ตาม ชมรมยังถือว่า
ทุกคนเป็ นสมาชิกของชมรมตลอดชีพ เมื่อใดที่พร้ อมก็สามารถเข้ ามาร่ วมทํากิจกรรมกับชมรมได้
เสมอ (มังฉงาย, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
หนึง่ ในสมาชิกของชมรมซึ่งยอมรับว่าไม่ได้ ติดต่อ และร่วมกิจกรรมกับทางชมรมเป็ นเวลา
กว่า 3 ปี ให้ เหตุผลที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมเป็ นเวลานานว่า เป็ นเพราะต้ องเดินทางไป
ดูแลกิจการส่วนตัวที่ต่างจังหวัดเป็ นประจํา บางครัง้ ก็ใช้ เวลานาน ทําให้ ไม่ค่อยได้ พบ ติดต่อกับ
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เพื่อนสมาชิก กระทัง่ ไม่ทราบว่าชมรมจัดกิจกรรมใดบ้ าง หรื อแม้ บางครัง้ จะทราบข่าวว่าทางชมรม
จัดกิจกรรมอะไร แต่ก็ไม่สามารถไปร่วมงานได้ กระทัง่ ปั จจุบนั ก็ ยงั ไม่ได้ ติดต่อกับทางชมรมอีกเลย
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ มีปัญหาขัดแย้ งใดๆ กับเพื่อนสมาชิกในชมรม หากทางชมรมต้ องการความ
ช่วยเหลือใดๆ และตนสามารถช่วยได้ ก็ยินดีเสมอ (อึง่ นิกโก้ , สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555)
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกบางส่วนก็ พบว่า ส่วนใหญ่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น คุณมังฉงาย คุณไมเคิลโจ คุณเม้ งไฟฟ้า จึงไม่มีปัญหาทางด้ านการเงิน
ทําให้ สามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ จส.100 และของชมรมได้ โดยไม่เดือดร้ อน แต่
ขณะเดียวกัน ก็มีสมาชิกบางคนซึ่งยังมีภาระด้ านครอบครัว รวมถึงมีหนี ้สินที่ยงั ต้ องรับผิดชอบอยู่
ไม่น้อย ทําให้ แม้ วา่ จะต้ องการร่วมกิจกรรมกับทางสถานีและชมรมให้ ได้ มากที่สดุ แต่ก็ต้องเลือกที่
จะเข้ าร่ วมเท่าที่จะทําได้ โดยไม่เป็ นการทําให้ ตนเองเดือดร้ อน ทังนี
้ ้แม้ ว่าสมาชิกชมรมจะมีฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่า งกัน แต่ก็ ส ามารถอยู่ร่ ว มกัน ได้ โดยการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง กัน และกัน ให้
คําปรึกษา รวมถึงให้ กําลังใจกันอีกด้ วย (สุนิสา, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555)
เมื่อเอ่ยถึงความสัมพันธ์ในกลุม่ เพื่อนสมาชิกของชมรม จ.ส.ส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิก
ที่ยังคงเกาะกลุ่ม กันเหนียวแน่น ทํ ากิ จกรรมต่างๆ ร่ วมกันแล้ ว จะพบว่า มี ความสนิทสนม รู้ ใจ
ผูกพัน และพร้ อมที่จะช่วยเหลือกันเสมอ แต่ก็สงั เกตว่า สมาชิก จ.ส.ส.ส่วนใหญ่นิยมเรี ยกชื่อกัน
ด้ วยนามแฝงซึ่ง ใช้ ในการรายงานจราจรกับ จส.100 จนบางครัง้ ก็ จําชื่อจริ งกันไม่ได้ (มังฉงาย,
สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
ส่วนเรื่ องการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจของแต่ละคนนั น้ สมาชิก จ.ส.ส. ยอมรับว่า
ในเมื่อแต่ละคนต่างทํางาน หรื อมีธุรกิจส่วนตัวที่แตกต่างกัน ดังนัน้ หากสิ่งใดสามารถช่วยเหลือ
แนะนํากันได้ ทกุ คนก็ยินดี แต่จะไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเพื่อนสมาชิก เพราะทุกคนล้ วน
คบหากันด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจและจริ งใจต่อกัน ไม่ได้ คบกันด้ วยเหตุผลทางธุรกิจ นอกจากนี ้ การที่
บางคนเข้ ามาในชมรมเพื่ อหวัง ผลประโยชน์ ทางธุ รกิจ ส่วนใหญ่แล้ วจะอยู่ได้ ไม่นาน ก็ ถอนตัว
ออกไปเอง เพราะวัตถุประสงค์ หลักของชมรมก็ คือ การทําประโยชน์ให้ กับสังคม (เพชรเกษม,
สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2555)
อย่างไรก็ดี สมาชิกบางคนวิเคราะห์ว่า สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ สมาชิกหลืออยู่เพียง 30 คนนัน้
มาจากทัศนะที่มองว่า “กลุ่ม จ.ส.ส.เป็ นเหมื อนมาเฟี ย” กลุม่ แกนนําภายในชมรมมีแนวคิดที่ปิดกัน้
ไม่ส่งเสริ มให้ มีการรับสมาชิกใหม่ ประกอบกับการที่สมาชิกในชมรมส่วนใหญ่ จะนัดพบกันแบบ
ฉาบฉวย ไม่มีทิศทางที่ชดั เจน ทําให้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ตอ่ เนื่อง แต่ที่สําคัญคือ กลุ่มแกนนํา
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ของชมรมไม่คอ่ ยเปิ ดรับสมาชิกใหม่เท่าที่ควร (สมาชิก จ.ส.ส.คนหนึ่ง, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม
2555)
ความสัมพันธ์ระหว่างชมรม จ.ส.ส.กับสถานีวิทยุ จส.100
ก่อนที่จะจัดกิจกรรมใดๆ ในนามชมรมก็จะต้ องมีการส่งจดหมายไปยังผู้จดั การของสถานี
วิทยุ จส.100 โดยแจ้ งว่าชมรมจะจัดกิจกรรมนันๆ
้ ซึ่งเป็ นการแจ้ งเพื่อทราบ ไม่ได้ เป็ นการขออนุมตั ิ
แต่อย่างใด โดยก่อนที่จะถึงการจัดงาน คณะกรรมการชมรมก็จะเดินทางไปพบผู้จดั การสถานี เพื่อ
นําเอกสารแสดงรายละเอียดกิจกรรมไปให้ รวมถึงพูดคุย เกี่ ยวกับกิจกรรมเบื ้องต้ นกับผู้ดําเนิน
รายการ ผู้ควบคุมรายการ ซึง่ คุณมังฉงายจะเป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมที่
จะจัดขึ ้นผ่านทาง จส.100 โดยนอกเหนือจากการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของชมรมที่
สถานีแล้ ว เมื่อถึงวันครบรอบการก่อตังสถานี
้
วิทยุ จส.100 ในวันที่ 2 กันยายน ของทุกปี ตัวแทน
ชมรมนําโดยคุณมังฉงาย ก็จะเดินทางไปที่สถานีเพื่อมอบของขวัญ และอวยพรวันเกิดที่สถานีวิทยุ
จส.100 ออกอากาศเกือบทุกปี ซึ่งแสดงถึงความผูกพัน ใกล้ ชิดระหว่างสถานีและสมาชิกชมรม
(เม้ งไฟฟ้า, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2555)
ชมรม จ.ส.ส ในอนาคต
เมื่อกล่าวถึงกิ จกรรมในอนาคตของชมรม สมาชิ กส่วนใหญ่มองว่า ชมรมอยากที่ จะทํ า
ประโยชน์ให้ กับสังคมให้ มากยิ่งขึ ้นเรื่ อยๆ แต่กําลังในการดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากร และ
เงินทุนนัน้ มี ไม่เพียงพอ ทําให้ ต้องเลือกที่จะทํากิจกรรมเพื่อสังคม และดําเนินการเมื่อทุกอย่าง
พร้ อม ที่ สํ า คัญ คือ ต้ องไม่ส ร้ างภาระให้ กับ ทัง้ สมาชิ กและชมรม โดยกิ จ กรรมหลักของชมรม
ปั จจุบนั คือ การรวบรวมเงิน หรื อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ขณะที่
กิจกรรมครัง้ ล่าสุดของชมรม คือ การจัดกิจกรรมผ้ าป่ าศึกษาเพื่อนําเงินเป็ นทุนการศึกษา จัดซือ้
อุปกรณ์การเรี ยน การกีฬา ให้ แก่เด็กนักเรี ยนยากจน ณ โรงเรี ยนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้ เงินรวมทังสิ
้ ้น 140,000 บาท (เม้ งไฟฟ้า, สัมภาษณ์,
30 พฤษภาคม 2555)
แม้ วา่ ทางชมรมจะต้ องการช่วยสังคมในด้ านต่างๆ ให้ มากขึ ้น แต่เนื่องจากจํานวนสมาชิก
ที่เหลืออยู่มีจํานวนไม่มาก รวมถึงสมาชิกยังต้ องช่วยเหลือกันเอง เพราะไม่ได้ มีผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
หลัก ทําให้ ต้องเลือกจัดเฉพาะบางกิจกรรม และเนื่องจากชมรมไม่ต้องการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
การเมืองไม่วา่ จะทางใดก็ตาม จึงไม่ขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลในแวดวงการเมือง ไม่ว่าจะใน
รู ป แบบใด โดยสิ่ ง เดี ย วที่ ยึ ด ถื อ กั น มาตัง้ แต่ เ มื่ อ ครั ง้ ก่ อ ตัง้ ชมรมก็ คื อ “การจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริ ย์” (มังฉงาย, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
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อย่ า งไรก็ ดี เป็ นที่ สัง เกตว่ า การรายงานจราจรของสมาชิ ก จ.ส.ส.มัก จะได้ รั บ การ
ออกอากาศเสมอ เนื่องมาจากสมาชิกประเภทดังกล่าว โทรศัพท์เข้ ามารายงานบ่อยครัง้ กระทั่ง
ทราบว่า โทรมาในเวลาใดจะได้ รายงานออกอากาศ เช่น ทราบว่าช่วงก่อนเข้ ารายงานข่าวต้ น
ชัว่ โมง (ก่อนเข้ าข่าว 10 นาที) จะเป็ นช่วงที่ทางสถานีจดั ระเบียบข้ อมูลต่างๆ ซึ่งได้ รับการรายงาน
ทางโทรศัพท์เข้ ามาตลอดชัว่ โมงที่ผ่านมา ดังนัน้ จึงไม่มีการรับสายหน้ าไมค์เพื่อออกอากาศ ด้ วย
เหตุนี ้ เมื่อสมาชิกซึง่ ทังฟั
้ ง และโทรเข้ ามารายงานจราจรเป็ นประจํา สมํ่าเสมอ ก็จะทราบได้ ทนั ทีว่า
หากโทรมาในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะไม่ได้ รายงานออกอากาศ จึงไม่โทรเข้ ามาในช่วงเวลานี ้นัน่ เอง
หรื อกรณีที่เมื่อมีการสลับหน้ าที่ระหว่างผู้ดําเนินรายการ ก็จะต้ องมีการส่งต่อข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ รับ
รายงานระหว่างผู้ดําเนินรายการ ซึ่งช่วงเวลานี ้เองที่ผ้ ดู ําเนินรายการคนถัดไป จะต้ องอ่านข้ อมูลที่
ผ่านมาอีกครัง้ รวมไปถึงในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเป็ นเวลาหลังจากการรายงานข่าวต้ นชั่วโมงอีก
ด้ วย ซึ่งทังหมดจะใช้
้
เวลาประมาณ 10 นาที เมื่อทราบดังนี ้แล้ ว สมาชิกกลุ่มนี ้ก็จะเริ่ มโทรเข้ ามา
รายงานทันที และทําให้ ได้ รายงานออกอากาศอยู่เป็ นประจํา (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์ ,
25 เมษายน 2555)
2. สมาชิก ซึ่งโทรเข้ ามารายงานสภาพการจราจรเป็ นประจา: สมาชิกกลุ่มนี ้จะ
โทรศัพ ท์เ ข้ ามารายงานจราจร แจ้ ง อุบัติเหตุกับ จส.100 อยู่เป็ นประจํ า แต่ ไ ม่ ได้ เป็ นสมาชิ ก
ชมรม จ.ส.ส รวมถึงเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางสถานีนานๆ ครัง้
3. สมาชิก หรื อบุคคลทั่วไป ซึ่งโทรศัพท์เข้ ามาขอความช่ วยเหลือกับ จส.100ในเรื่ อง
ต่ า งๆ: โดยกรณี ห นึ่ ง ซึ่ ง ทางสถานี ไ ด้ รั บ แจ้ ง ขอความช่ ว ยเหลื อ อยู่ เ ป็ นประจํ า ก็ คื อ กรณี
โทรศัพท์มือถื อหาย โดยจะมีผ้ ูแจ้ งหายทุกวัน ทุกช่วงเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะลืมไว้ บนรถแท็ กซี่ แต่
น้ อยครัง้ ที่จะได้ รับคืน ขณะที่ผ้ เู สียหายบางราย เมื่อโทรมาครัง้ หนึ่งแล้ วก็จะโทรมาซํา้ อีก เพราะ
ต้ องการให้ จส.100 ช่วยแจ้ งออกอากาศบ่อยครัง้ หรื อให้ ช่วยตามหาให้ พบโดยเร็ วที่สดุ ทังนี
้ ้เพราะ
บางคนมองว่าเป็ นหน้ าที่ของทางสถานีที่จะต้ องช่วยหาให้ พบ (นุช, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
จากการรับฟั งสถานีวิทยุ จส.100 พบว่า สมาชิกทังประเภทที
้
่ 1-3 มิได้ จํากัดอยู่เฉพาะเขต
ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงถึงเท่า นัน้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว สมาชิกจะโทรศัพท์มา
รายงานสภาพการจราจรหรื อแจ้ งเหตุจากทัว่ ประเทศ ในพื ้นที่ที่สญ
ั ญาณโทรศัพท์มือถือไปถึง ซึ่ง
เป็ นลักษณะที่ สํ าคัญ ของชุม ชนเสมื อนจริ ง ที่ มิ ไ ด้ จํ ากัดอยู่กับพื น้ ที่ ใด พื น้ ที่ หนึ่ง แต่เป็ นชุม ชน
เคลื่อนที่ที่สามารถสื่อสารกันได้ ดังตัวอย่างในภาคผนวก ง.
4. สมาชิก หรื อผู้ใช้ รถ ใช้ ถนนโดยทั่วไป ซึ่งโทรศัพท์เข้ ามาระบายความเครี ยดกับ
จส.100: ซึ่ง ที่ ผ่ า นมาพบว่ า พฤติ ก รรมของสมาชิ ก หรื อ ผู้ที่ โ ทรเข้ า มามี ห ลากหลายรู ป แบบ
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ยกตัวอย่างเช่น มีผ้ ซู ึ่งโทรมารายงานสภาพการจราจรบางราย อารมณ์ไม่ดีจากการจราจรติดขัด
จึงโทรเข้ ามาระบายความเครี ยดกับเจ้ าหน้ าที่ข้อมูล บางรายก็โทรมาถามว่าเหตุใดถนนเส้ นนันๆ
้
จึงรถติดมาก บางรายก็ตําหนิวา่ เหตุใด จส.100 จึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ บางรายก็หงุดหงิด
โวยวาย ใส่อารมณ์กับเจ้ าหน้ าที่ข้อมูล หรื อผู้ขับรถแท็ กซี่บางราย เมื่ อถูกตํารวจจราจรให้ ใบสั่ง
บ่อยๆ ก็มกั จะโทรเข้ ามาต่อว่าตํารวจ บ้ างก็โทรมาบ่นว่าเหตุใดตํารวจจึงไม่ปล่อยรถบริ เวณนันๆ
้
ฯลฯ (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555)
5. สมาชิกจากเครือข่ ายทางสังคมแบบใหม่ ของ จส.100
จากเหตุก ารณ์ ค วามขัด แย้ ง ทางการเมื อ งของประเทศไทย ในช่ ว งปี พ.ศ.2552 ถึ ง
พ.ศ.2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้
ซึง่ อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ และปริมณฑล กล่าวคือ มีการชุมนุม เรี ยกร้ องทางการเมือง โดยใช้ วิธีการ
ประท้ วงรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ น การปิ ดถนนสายหลัก
ปิ ดสถานที่ราชการสําคัญ จัดตังเวที
้ ปราศรั ยตามสถานที่ต่างๆ ฯลฯ สถานีวิทยุ จส.100 ก็ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้ งดังกล่าวเช่นกัน ทัง้ จากการที่เจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฎิบตั ิงานของ
สถานีไม่สามารถเดินทางมาปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ ทําให้ การออกอากาศของทางสถานีเป็ นไปได้ อย่าง
ยากลําบาก กระทัง่ เหตุการณ์เริ่ มรุ นแรงมากขึ ้นเรื่ อยๆ และหนึ่งในสถานที่ซึ่งได้ รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวเช่นเดียวกันก็คือ สถานีไฟฟ้าคลองเตยซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ทําการของสถานี
วิทยุ จส.100 มากนัก ทําให้ ผ้ บู ริหาร จส.100 ประชุมร่วมกัน และตัดสินใจย้ ายที่ทําการไปยังสถานี
วิทยุกองทัพบก ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณสะพานแดงแทนเป็ นการชัว่ คราว และในระหว่างช่วงเวลานี ้เองที่
ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ของสถานีเห็นตรงกันว่า การติดต่อสื่อสารผ่านเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่
(Social Network) ได้ แก่ ทวิตเตอร์ (Twitter) และเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่ง
น่าสนใจ เพราะเป็ นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ ว ฉับไว ทังยั
้ งสามารถส่งภาพประกอบเหตุการณ์มา
เพื่อช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของข้ อมูลต่างๆ อีกด้ วย ดังนัน้ ทางสถานีจึงตัดสินใจใช้ เครื อข่าย
ทางสังคมแบบใหม่ ได้ แก่ ทวิตเตอร์ และเฟสบุ๊ค เป็ นอี กช่องทางในการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
สมาชิกกับทางสถานี นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสมาชิกหรื อผู้ที่
สนใจสามารถรายงานสภาพการจราจร อุบตั ิเหตุ ขอความช่วยเหลือ ตลอดจนสามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวของสภาพการจราจร หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ เช่นเดียวกับทางวิทยุ
อย่างไรก็ ดี จากการสัง เกตการณ์ ออนไลน์ พบว่า เนื อ้ หาในเฟสบุ๊ค และทวิต เตอร์ ไ ม่
เหมือนกันเสียทีเดียว โดยเนื ้อหาใน เฟสบุ๊ค จส.100 เน้ นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ จส.100
เกร็ดความรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ชื่นชมบุคคลที่กระทําความดี จึงไม่คอ่ ยได้ รับความนิยมจาก
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สมาชิกมากนัก โดยส่วนหนึง่ สมาชิกเห็นว่า เป็ นเพราะข้ อมูลล่าช้ า ไม่ใช่ประเด็นที่ทนั ต่อเหตุการณ์
ในแต่ละวัน แต่จะเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของทางสถานีและ
องค์กรต่างๆ การรายงานสภาพอากาศประจําวัน การประชาสัมพันธ์ กรณี รถหาย รวมถึงการ
นําเสนอภาพถ่ายของบุคคลซึ่ง ทําความดีเรื่ องต่างๆ ในแต่ละโอกาส เช่น เก็บทรั พย์สินได้ แล้ ว
ติดต่อมายัง จส.100 เพื่อส่งมอบคืนให้ กับเจ้ าของ เป็ นต้ น (กุลวัฒน์, สัมภาษณ์ , 25 เมษายน
2555) จากข้ อมูลข้ างต้ น สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงเอกลักษณ์หนึ่ งของชุมชนออนไลน์ คือ การให้
คุณค่ากับข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั (Real time) หรื อเรื่ องราวซึง่ ทันต่อเหตุการณ์เสมอ
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ภาพที่ 2: ภาพแสดงข้ อมูลที่ปรากฎบนเฟสบุ๊คของ จส.100

* ที่มา: JS100. (ออนไลน์). 2553. http://www.facebook.com/js100 (30 สิงหาคม 2555)

จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ไม่มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้ อมูลทังระหว่
้
างสมาชิก
หรื อผู้ที่สนใจด้ วยกันเอง และระหว่าง จส.100 กับสมาชิกแต่อย่างใด มีเพียงการแสดงความชื่น
ชอบ (Like) ต่อข้ อมูลต่างๆ ซึ่งทางสถานีนํามาเผยแพร่เท่านัน้ ซึ่งสะท้ อนถึงการสื่อสารทางเดียว
จากทางสถานี โดยที่ไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ หรื อการรายงานข้ อมูล
ใดๆ จากสมาชิก หรื อผู้ที่สนใจ
สําหรับใน ทวิตเตอร์ จส.100 (@js100radio) มีการรายงานข้ อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่ง ข้ อมูล เกี่ ยวกับสภาพการจราจรอยู่ตลอดเวลา ในลักษณะนาที ต่อนาที แต่ก็ยัง คงเป็ นการ
สื่อสารทางเดียวจากทางสถานี ไม่มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อข้ อความใดๆ จากสมาชิก หรื อผู้
ที่สนใจ จะมีก็เพียงการนําข้ อมูลนันๆ
้ ของทาง จส.100 ไปเผยแพร่ ซํ ้า (Re-tweet) ในทวิตเตอร์
ส่วนตัวของสมาชิก หรื อผู้ที่สนใจแต่ละคนเท่านัน้
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ภาพที่ 3: ภาพแสดงข้ อมูลที่ปรากฎบนทวิตเตอร์ ของ จส.100

* ที่มา: JS100 Radio. (ออนไลน์). 2553. http://twitter.com/#!/js100radio (3 กันยายน 2555)

นอกจากนี ้ จากการสอบถามสมาชิก จส.100 ซึ่งติดตาม และรายงานจราจรผ่านทางทวิต
เตอร์ จส.100 อยู่เป็ นประจําพบว่า ต่างก็เป็ นกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทํางาน อายุไม่เกิน 40 ปี นิยมใช้
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ทวิตเตอร์ ในการติดตามข้ อมูลต่างๆ อยู่ ก่อนแล้ ว จึงใช้ ทวิตเตอร์ ในการติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับการ
รายงานสภาพการจราจร ข่าวสารจากทาง จส.100 ตลอดจนใช้ เป็ นช่องทางในการร่ วมรายงาน
สภาพการจราจร รายงานอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นประจําวันตลอด 24 ชัว่ โมง โดยต่างก็ยอมรับว่า
เหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้ ทวิตเตอร์ ในการติ ดตามการรายงานสภาพการจราจร ข่าวสารจาก จส.100
นัน้ ก็เนื่องมาจากความรวดเร็ ว ฉับไว ในการรายงานข้ อมูล ตลอดจนส่งต่อข้ อมูลต่างๆ เมื่อเทียบ
กับเฟสบุ๊คซึง่ บางครัง้ ใช้ เวลาในการเรี ยกดูข้อมูลนาน และที่สําคัญคือ การที่ทวิตเตอร์ ของ จส.100
นําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร อุบตั ิเหตุอยู่ตลอดเวลา ต่างกับเฟสบุ๊คของ จส.100 ซึ่ง
เน้ นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของทางสถานีมากกว่า (นิ, สัมภาษณ์ , 23 พฤษภาคม
2555) ทังยั
้ งเห็นว่า การโทรศัพท์เข้ าไปสอบถามสภาพการจราจรบริ เวณต่างๆ และการจะรายงาน
จราจรออกอากาศกับ จส.100 ล้ วนต้ องใช้ เวลานานในการถือสายรอ ทําให้ ไม่สะดวกในการให้
ข้ อมูลกับทางสถานีผ่านการโทรศัพท์ รวมไปถึงการที่สมาชิกบางคนได้ ให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า แม้
บางครัง้ ต้ องการจะโทรศัพท์เข้ าไปรายงานจราจรกับ จส.100 แต่ก็เกรงว่าสมาชิกคนอื่นอาจจะ
กํ าลัง ต้ องการขอความช่วยเหลือ จึงอาจทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับความช่วยเหลือก็เป็ นได้
ดัง นัน้ จึง เลื อกที่ จะใช้ ทวิตเตอร์ เ ป็ นช่องทางหลักในการให้ และรับข้ อมูลกับ จส.100 (อ๊ อด,
สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2555)
สมาชิกกลุ่มนี ้ ยังให้ ความเห็นเกี่ยวกับเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ (Social Network)
โดยเฉพาะทวิตเตอร์ ในการรายงานสภาพการจราจรกับ จส.100 ว่าตลอดระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่าน
มา ยังไม่สามารถแทนที่การรายงานจราจรผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ เพราะทวิตเตอร์ มีข้อจํากัดใน
การใช้ งาน ไม่ว่าจะเป็ น การจํากัดจํานวนตัวอักษร 70 ตัวอักษรในการส่งข้ อความแต่ละครัง้ ซึ่ง
บางข้ อมูลมีความยาวมากกว่านัน้ ทําให้ อาจได้ รายละเอียดไม่ครบถ้ วนเหมือนกับการโทรศัพท์เข้ า
ไปรายงาน ประกอบกับ ทวิตเตอร์ จําเป็ นต้ องอาศัยอินเทอร์ เน็ต ดังนัน้ หากระบบอินเทอร์ เน็ต
ขัดข้ องก็ ไ ม่ส ามารถใช้ ง านได้ รวมถึง ผู้ใ ช้ ต้องยอมรั บค่าใช้ จ่า ยที่ เพิ่ม ขึน้ จากการใช้ เครื อข่า ย
ดังกล่าวอีกด้ วย ซึ่งต่างกับการติดต่อสื่อสารกับ จส.100 ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ไม่คิดค่าบริ การ (ศร
ชัย, สัมภาษณ์, 4 มิถนุ ายน 2555)
“ทวิตเตอร์ จะรู้เรื่ องก่อน แต่ร้ ูไม่ลกึ ไม่ร้ ูรายละเอียด”
(ฮุ้ง, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2555)
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นอกจากนี ้ ทัง้ ผู้ บริ ห าร และผู้ดําเนิ นรายการต่างแสดงความเห็น เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมใน
อนาคตระหว่างสถานี กับสมาชิกทางทวิตเตอร์ เช่น การพบปะ สังสรรค์ว่า ปั จจุบนั ทางสถานียงั ไม่
มีความคิดที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะเห็นว่าสมาชิกทวิตเตอร์ จส.100 ไม่ได้ ติดตามหรื อ
รายงานจราจร เพราะรักหรื อชื่นชอบ จส.100 เพียงแต่ต้องการทราบข้ อมูล ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองเท่านัน้ ตรงข้ ามกับสมาชิกที่ติดตามทางวิทยุซึ่งล้ วนมีความผูกพัน รู้ สึกว่าเป็ นครอบครัว
เดียวกัน และมองว่าปั จจุบนั กลุ่มคนที่ใช้ ทวิตเตอร์ จะเป็ นกลุ่มวัยรุ่ น วัยทํางานที่มีวิถีชีวิตแบบคน
รุ่นใหม่ ชื่นชอบเทคโนโลยี รวมถึงเห็นว่าเอกลักษณ์หนึ่งของการสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต ไม่ว่าจะ
เป็ นทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค หรื อเวปบอร์ ดต่างๆ คือ ผู้ใช้ ไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยตนเอง และมีปฎิสมั พันธ์
กันผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบกับทวิตเตอร์ เป็ นรูปแบบการสื่อสารทางเดียว กล่าวคือ ไม่จําเป็ นต้ อง
มีการโต้ ตอบกันเหมื อนการพูดคุยแบบพบหน้ า หรื อการพูดคุยทางโทรศัพ ท์ อี กทัง้ การติดต่อ
สื่อสารทางโทรศัพท์ยงั คงเป็ นตัวเชื่อมที่ดี และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง จส.100 กับสมาชิก
ฉะนัน้ จึงยังไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องอาศัยช่องทางอื่น (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน
2555)
ปั จจุบนั สถานีจึง ยังไม่มีโครงการใดๆ เกี่ ยวกับสมาชิกกลุ่มดังกล่าว นอกจากการให้ ร่วม
ตอบคําถามชิงรางวัล ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ทงสมาชิ
ั้
กทางโทรศัพท์ และทางทวิตเตอร์ ได้ ร่วมสนุก แต่
อนาคต ผู้บริหารสถานียอมรับว่า จําเป็ นต้ องศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่ใช้ สื่อประเภทนีเ้ พิ่มเติม
เพราะเมื่ อเทคโนโลยี ก้าวหน้ าขึน้ ผู้ใช้ เทคโนโลยี ก็ย่อมเพิ่ม ขึน้ เช่นกัน (ศิวพร ญาณวิทยากุล ,
สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่นําเสนอผ่านเครื อ ข่ายทางสังคมแบบ
ใหม่ ได้ แก่ เฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ รวมถึงการสอบถามสมาชิกซึ่งติดตาม และรายงานจราจรผ่าน
ทางทวิตเตอร์ จส.100 เป็ นประจํา สรุ ปได้ ว่า ปั จจุบนั เครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ มีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของกลุ่มคนรุ่ นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ใช้ ชีวิตอยู่ในกรุ งเทพฯ มากขึ ้นเรื่ อยๆ
ทังนี
้ ้ ส่วนหนึ่งเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ กระจุกตัวอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ ทําให้ คน
กลุ่มนี ้สามารถเข้ าถึงสื่อประเภทนี ้ได้ ก่อน และใช้ กันอย่างแพร่ หลาย ขณะเดียวกัน เมื่อ จส.100
เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ ทําให้ คนกลุ่มนี ส้ นใจ และต้ องการมีส่วน
ร่ วมผ่านการติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ประจํ าวัน ตลอดจนร่ วมรายงานสภาพ
การจราจร แจ้ งอุบตั ิเหตุ ส่วนหนึ่งเพราะต้ องการทําประโยชน์ให้ กับสังคม และช่วยเพิ่มจํานวน
ผู้ตดิ ตามในทวิตเตอร์ สว่ นตัวของสมาชิกแต่ละคนอีกด้ วย
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แม้ ว่าการติดต่อสื่อสารในรู ปแบบดังกล่าวจะมีความสะดวก รวดเร็ ว สามารถเชื่อมโยง
ผู้คนจากที่ตา่ งๆ ให้ เข้ ามามีปฎิสมั พันธ์กนั ได้ แต่ก็มีข้อจํากัด คือ ผู้ใช้ ไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนที่
แท้ จริ ง และการแลกเปลี่ยนข้ อมูลต่างๆ มีลักษณะเป็ นการสื่อสารทางเดียว ไม่จําเป็ นต้ องมีการ
สนทนาโต้ ตอบกัน จึงไม่ช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์ รูปแบบใหม่ ซึ่งอาจเกิดขึ ้นจากการสื่อสารผ่าน
ช่องทางดังกล่าว รวมถึงไม่ส่งเสริ ม ความเป็ นชุมชนของสถานีวิทยุ จส.100 เนื่องจากสมาชิกไม่ได้
มี ปฎิ สัม พันธ์ ทัง้ ระหว่า งกันเอง และกับทางสถานี เป็ นเพี ยงการติดตามข้ อมูลต่างๆ จากทาง
จส.100 และร่ วมรายงานจราจรเป็ นครัง้ คราวเท่านัน้ ประกอบกับปั จจุบนั ผู้บริ หารสถานี ยังไม่มี
นโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ กบั สมาชิกกลุม่ ดังกล่าวด้ วย
6. ผู้ ฟังซึ่งติดตามรั บฟั งการรายงานข่ าวสาร และการจราจรจาก จส.100 แต่ไม่ได้
โทรศัพท์เข้ ามารายงาน หรื อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี : กลุ่มผู้ฟัง จส.100 ซึ่งมีหลากหลาย
เพศ วัย ประกอบอาชีพแตกต่างกัน บ้ างก็ติดตาม จส.100 ขณะขับรถ บ้ างก็ติดตาม จส.100 อยู่ที่
บ้ าน ที่ทํางาน ฯลฯ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสมาชิกกลุ่มนี ้มิได้ มีส่วนร่วม หรื อแสดงตัวว่าเป็ นสมาชิก
จส.100 ผู้วิจยั จึงไม่สามารถศึกษาสมาชิกกลุม่ นี ้ได้
ปั จจุบนั มีกลุ่มมิ จฉาชี พ ที่ โทรมาหลอกหลวงจํ านวนมาก ทํ าให้ เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลจะต้ อง
พิจารณาผู้ที่โทรเข้ ามารายงานสภาพการจราจร และเหตุการณ์ต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ โดย
จะพิจารณาจากนํ ้าเสียง มีการตังข้
้ อสังเกตในประเด็นต่างๆ รวมถึงตรวจสอบข้ อมูลหลายครัง้ เพื่อ
ความแน่ใจ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ที่โทรเข้ ามามีนํ ้าเสียงแปลกๆ แล้ วแจ้ งว่าเป็ นโรคหัวใจ เจ้ าหน้ าที่
ข้ อมูลจําเป็ นที่จะต้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริ งก่อนทุกครัง้ เพราะเคยมีเหตุการณ์กรณีผ้ ซู ึ่งโทรมาแล้ ว
แจ้ งว่าเป็ นโรคหัวใจ แต่แท้ จริงแล้ วเป็ นพวกโรคจิต ต้ องการโทรมาเพื่อปั่ นป่ วนเจ้ าหน้ าที่ข้อมูล เป็ น
ต้ น (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
ในแง่ขอบเขตเชิงกายภาพของสมาชิก แม้ ว่าสถานีวิทยุจะมีรัศมีการกระจายสัญญาณ
ครอบคลุมเพียงขอบเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านัน้ แต่เป็ นที่น่าสนใจว่า สมาชิกที่โทรศัพท์มา
สื่ อ สารมี ทัง้ สมาชิ กในเขตกรุ ง เทพฯ และพื น้ ที่ น อกกรุ ง เทพฯ ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในช่ว ง
เทศกาลและวันหยุดพิเศษ ซึ่งมีสมาชิกโทรศัพท์มาจากทัว่ ประเทศ (รายละเอียดดูในภาคผนวก ง)
ข้ อมูลนี ้ ชี ้ให้ เห็นถึงลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนจริงที่มิได้ จํากัดอยูเ่ ฉพาะขอบเขตทางกายภาพ
ความหลากหลายของสมาชิก ทังข้
้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ ดู ําเนิน รายการ (วีณา เสรี อรุโณ,
สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2555) และการสังเกตการณ์ของผู้วิจยั โดยการติดตามรับฟั งและบันทึก
ข้ อมูลของผู้ที่โทรศัพท์มาแจ้ งเหตุที่ จส.100 พบว่า ผู้โทรศัพท์เข้ ามารายงานสภาพการจราจรนัน้
ส่วนใหญ่จะเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (รายละเอียดดูภาคผนวก ง) โดยทังผู
้ ้ ดําเนินรายการ
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และสมาชิกชมรม จ.ส.ส ซึ่งเป็ นผู้หญิงได้ วิเคราะห์ว่า เนื่องมาจากการที่ผ้ หู ญิงส่วนใหญ่จะกังวล
เรื่ องนํ ้าเสียงที่ออกอากาศว่า อาจฟั งแล้ วไม่ไพเราะ รวมถึงการที่ผ้ หู ญิงมักจะไม่คอ่ ยรู้จกั ชื่อถนน
ต่างๆ จึงมีส่วนทําให้ ไม่มีความมัน่ ใจในการโทรเข้ ามาเพื่อรายงานจราจร เพราะจะต้ องถูกซักถาม
รายละเอียดของเส้ นทาง (วีณา เสรี อรุ โณ, สัมภาษณ์ , 22 กุมภาพันธ์ 2555; เพชรเกษม,
สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2555) ในขณะเดียวกันกลับพบว่า ผู้หญิงมักจะโทรเข้ ามาที่สถานีเพื่อ
แจ้ งทรัพย์สินสูญหาย บุคคลสูญหาย และแจ้ งเหตุฉกุ เฉินต่างๆ มากกว่า เนื่องจากสามารถอธิบาย
และจดจํารายละเอียดต่างๆ ได้ ดีมากกว่าผู้ชายนัน่ เอง (ศิวพร ญาณวิทยากุล , สัมภาษณ์ , 25
เมษายน 2555)
3.2 ปฎิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ ภายในชุมชน
จากโครงสร้ างชุม ชนของ จส.100 ในข้ อ 3.1 ซึ่งประกอบไปด้ วยสถานีวิทยุ จส.100
หน่วยงานที่ทํางานร่ วมกับ จส.100 ผู้ให้ การสนับสนุน และสมาชิกประเภทต่างๆ พบว่ามี ปฎิ
สัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ปฎิสมั พันธ์ระหว่าง จส.100 กับเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ เนื่องจากภารกิจหลักของสถานีวิทยุ
จส.100 คือการรายงานการจราจร จึงจําเป็ นต้ องพึ่งพาข้ อมูลจากตํารวจ โดยเฉพาะศูนย์ ควบคุม
และสัง่ การจราจร หรื อ บก.02 เป็ นสําคัญ โดยที่ บก.02 จะมีกล้ องวงจรปิ ด หรื อที่เรี ยกว่ากล้ อง
CCTV อยู่ทวั่ ทุกแยกของกรุงเทพฯ และอนุญาตให้ ผ้ สู ื่อข่าว จส.100 ใช้ รายงานสภาพการจราจร
เสมอ (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์ , 25 เมษายน 2555) ด้ านหนึ่ง บก.02 จะเป็ นผู้รายงาน
สภาพการจราจรในช่ว งต้ น ชั่ว โมงในชั่ว โมงเร่ ง ด่ว น และอี ก ด้ า นหนึ่ง สถานี ก็ ส่ ง ผู้สื่ อ ข่า วไป
ประจําการที่ บก.02 เพื่อรายงานสภาพการจราจรจากพื ้นที่ต่างๆ ทั่วกรุ งเทพฯ ได้ อย่างรวดเร็ ว
และยังช่วยเพิ่มสีสัน ในการรายงาน ทําให้ ผ้ ูฟังไม่เ กิดความรู้ สึกเบื่อ นอกจากนี ้ ในระหว่างการ
รายงานจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน มีทงกรณี
ั้
ที่สถานีวิทยุ จส.100 ประสานไปยังตํารวจท้ องที่ต่างๆ
เพื่อตรวจสอบข้ อมูล และกรณีที่ตํารวจเป็ นฝ่ ายติดต่อมาเพื่อแจ้ งสภาพการจราจรด้ วย
2. ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสถานีวิทยุ จส.100 กับสมาชิก นอกจากเจ้ าหน้ าที่ตํารวจจะเป็ น
แหล่ง ข้ อมูล หลักที่สํ าคัญ แล้ ว การมี ส่วนร่ วมจากสมาชิกของ จส.100 ในทุกกลุ่ม ถื อว่ามี ส่วน
สํ า คัญ ในการสนับ สนุน ข้ อ มูล ให้ ส ถานี ส ามารถรายงานการจราจรได้ โดยสามารถจัด ระดับ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสถานีวิทยุ จส.100 กับสมาชิกประเภทต่างๆ ได้ ดงั นี ้
2.1 สมาชิกซึง่ โทรมารายงานสภาพการจราจรเป็ นประจํา และเป็ นสมาชิกชมรม จ.ส.ส
กล่าวได้ วา่ สมาชิกกลุม่ นี ้ถือว่ามีความใกล้ ชิดสนิทสนมกับสถานีวิทยุ จส.100 มากที่สดุ โดยมีการ
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โทรศัพท์มารายงานการจราจรบ่อยครัง้ มีการแสดงความสนิทสนม คุ้นเคยระหว่างสมาชิก จ.ส.ส
กับผู้ดําเนินรายการ ผ่านการทักทาย พูดคุย หรื อหยอกล้ อภายหลังจากการรายงาน รวมถึงเมื่อใดก็
ตามที่ สถานีจัดกิจกรรมต่างๆ ขึน้ หากสมาชิกชมรมคนใดสามารถเข้ าร่ ว มกิจกรรมได้ ต่างก็ให้
ความร่วมมือ แม้ วา่ บางครัง้ จะมีคา่ ใช้ จ่ายก็ตาม เนื่องจากสมาชิก ชมรมต่างเห็นตรงกันว่า จส.100
และ จ.ส.ส เปรี ยบเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงยินดีช่วยเหลือกันเสมอ ส่วนกิจกรรมของ จส.100
ที่ ส มาชิ ก ชมรมจํ านวนหนึ่ง เข้ าร่ วมอยู่ เป็ นประจํ า ได้ แก่ กิ จ กรรมแรลลี่ จส.100 และกิ จ กรรม
ท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ ซึ่งทางสถานีร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จัดขึน้ (มังฉงาย, สัม ภาษณ์ , 14
พฤษภาคม 2555)
2.2 สมาชิกซึง่ โทรมารายงานเป็ นประจํา แต่มิได้ เป็ นสมาชิกชมรม จ.ส.ส สมาชิกกลุ่มนี ้
โทรมารายงานการจราจรกับสถานีวิทยุ จส.100 อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ เช่น คุณแมงกะไซด์
แต่ก็มิ ไ ด้ มี การติดต่อ หรื อสัม พันธ์ กับสมาชิ กกลุ่มอื่ นๆ อย่างเช่น สมาชิกชมรม จ.ส.ส. ดัง นัน้
สมาชิกกลุม่ นี ้จึงมีปฏิสมั พันธ์กบั สถานีวิทยุ จส.100 ในการเป็ นแหล่งข้ อมูล และอาจมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของสถานีวิทยุ จส.100 ตามที่โอกาสอํานวย เช่น การเข้ าร่วมแรลลี่ จส.100 เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถเก็ บข้ อมูลของสมาชิ กกลุ่มอื่นๆ ได้ แก่ สมาชิกที่
โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเป็ นครัง้ คราว หรื อโทรมาระบายความเครี ยด รวมทัง้ ผู้ฟังที่มิได้ มี
ส่วนร่วมในการรายงานจราจร จึงไม่อาจระบุปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกกลุม่ นี ้ได้
2.3 สมาชิ ก ในเครื อ ข่า ยทางสัง คมแบบใหม่ จากการสัง เกตการณ์ อ อนไลน์ และ
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ควบคุม ดูแลเฟสบุ๊คของ จส.100 ผู้วิจยั ไม่พบปฎิสมั พันธ์ระหว่างสถานีกบั
สมาชิกเฟสบุ๊คของ จส.100 เนื่องจากเฟสบุ๊ค จส.100 ไม่ได้ เน้ นการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพ
การจราจร หรื ออุบตั ิเหตุประจําวัน แต่จะเน้ นการเผยแพร่ข้อมูลทัว่ ไป เช่น รายงานการพยากรณ์
อากาศประจําวัน ประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมของสถานี หรื อองค์กรต่างๆ ตลอดจนเป็ น
แหล่งรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสถานีกับสมาชิ กมากกว่า ที่สําคัญคือ สมาชิก ซึ่ง
รายงานสภาพการจราจร แจ้ งอุบตั เิ หตุตา่ งๆ ผ่านทางเฟสบุ๊ค จส.100 มีจํานวนน้ อยมาก เมื่อเทียบ
กับสมาชิกที่เข้ าไปให้ ข้อมูลผ่านทางทวิตเตอร์ จส.100
ในส่วนของทวิตเตอร์ จส.100 พบว่า มีสมาชิกที่เข้ ามารายงานสภาพการจราจรเป็ นประจํา
โดยเฉพาะในเส้ นทางซึ่ง ตนเองใช้ สญ
ั จรอยู่เป็ นประจํา ยกตัวอย่างเช่น คุณอ๊ อบ รายงานสภาพ
การจราจรบริ เวณประตูนํ ้า และรามคําแหงเป็ นประจํา เพราะเป็ นเส้ นทางหลักในการเดินทางจาก
บ้ านไปที่ทํางาน (อ๊ อบ, สัมภาษณ์ , 21 เมษายน 2555) หรื อคุณเอก รายงานสภาพการจราจร

69

เส้ น ทางหลัก ในการเดิน ทางไปทํ า งาน โดยเฉพาะบริ เ วณถนนพระรามเก้ า เป็ นประจํ า (เอก,
สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2555)
อย่ า งไรก็ ดี สมาชิ ก กลุ่ม นี ต้ ่ า งยอมรั บ ว่ า ไม่ เ คยเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใดๆ ของ จส .100
เนื่องจากต้ องการแบ่งปั นข้ อมูลเกี่ ยวกับการจราจร และติดตามข้ อมูลต่างๆ จากสถานี ผ่านทาง
ทวิตเตอร์ เท่านัน้
3. ปฎิสมั พันธ์ระหว่าง จส.100 กับหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างการรายงานจราจร มักจะมี
การร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเหตุทงที
ั ้ ่เกี่ยวกับการจราจร และไม่เกี่ยวกับการจราจร ดังนัน้ จส.100 จึงต้ อง
ทําหน้ าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ เกิดการแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าว โดยมีตวั อย่างกรณีที่นา่ สนใจในช่วงปี พ.ศ. 2555 ดังนี ้
(1) กรณีไฟลุกจากใต้ ดินที่พิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 เมื่อ จส.100 ได้ รับ
รายงานว่า มี ป รากฎการณ์ ไ ฟลุก จากบริ เ วณใต้ ดิ น ซึ่ง ไม่ เ คยปรากฎมาก่ อ น เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ าย
ประสานงานก็ทําหน้ าที่ตรวจสอบหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อพบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็ น
ผู้มีอํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดในจังหวัด ดังนัน้ ทางสถานีจึงติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์
สาเหตุ และวิธีจดั การกับเหตุที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ประชาชนได้ ทราบข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และน่าเชื่อถือที่สดุ
(ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
(2) กรณีเหตุรถไฟบรรทุกนํ ้ามันตกราง และพลิกควํ่าใกล้ สถานีรถไฟดอนเมือง เมื่อวันที่
23 เมษายน 2555 แม้ ว่าจะมีรายงานข่าวก่อนแล้ ว และมีสมาชิก จส.100 โทรศัพท์เข้ ามารายงาน
เหตุการณ์ เมื่ อเจ้ าหน้ าที่ข้อมูลรับเรื่ อง ก็ ตรวจสอบข้ อมูล รอบด้ านเพื่อยืนยันข้ อมูลเบือ้ งต้ นให้
ถูกต้ อง และซักถามเหตุการณ์อย่างละเอียด (นุช, สัมภาษณ์ , 25 เมษายน 2555) เมื่อมีผ้ โู ทรมา
แจ้ งเหตุเช่นเดียวกันเป็ นรายที่ 2 ถึงรายที่ 10 ก็ยิ่งช่วยยืนยันข้ อมูลมากขึ ้น จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่
ประสานงานก็จะโทรศัพท์ไปสอบถามข้ อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เจ้ าหน้ าที่ตํารวจใน
พื ้นที่ เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิ เจ้ าหน้ าที่สํานักงานเขตที่เกี่ยวข้ อง ขณะที่ก็มีผ้ ูสญ
ั จรไปมาบริ เวณที่เกิดเหตุ
และโทรศัพท์เข้ ามารายงานความคืบหน้ าของเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา และเจ้ าหน้ าที่ข้อมูลก็จะขอ
ความช่วยเหลือ โดยให้ บคุ คลนันๆ
้ ถ่ายรูป จากโทรศัพท์มือถือ ส่งกลับมาให้ ที่สถานีเพื่อช่วยยืนยัน
ข้ อมูลอีกทางหนึง่ ด้ วย ทังนี
้ ้ แม้ วา่ บางคนจะถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือไม่เป็ น เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลก็จะ
แนะนํา จนกระทัง่ สามารถส่งรูปถ่ายกลับมายังสถานีเพื่อประกอบการรายงานสดได้ เหตุผลหลักที่
ทําให้ แต่ละคนโทรมารายงานเหตุการณ์ เพราะต้ องการให้ ข้อมูลสําหรับ หลีกเลี่ยงเส้ นทาง เพื่อ
ไม่ใ ห้ การจราจรติด ขัด มากยิ่ง ขึ น้ ทัง้ ยัง ช่ว ยให้ เจ้ าหน้ าที่ ทํางานได้ อ ย่างสะดวก รวดเร็ ว และ
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ปลอดภัย หลังจากนัน้ จส.100 ก็จะรายงานเหตุการณ์ตลอดเวลา รวมถึงติดตามความคืบหน้ าให้
ผู้ฟังทราบตลอด กระทัง่ เหตุกาณ์คลี่คลาย (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
จากปฎิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกประเภทต่างๆ ของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ที่นา่ สนใจ เช่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง จส.100 กับเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ เป็ นสัมพันธ์แบบพึ่งพิง โดยเฉพาะ
เมื่อศูนย์ขา่ วจราจร จส.100 ต้ องอาศัยข้ อมูลจากกล้ องวงจรปิ ด จากศูนย์ควบคุมและสัง่ การจราจร
(บก.02) สะท้ อนให้ เห็นถึงการช่วยเหลือ แบ่งปั นข้ อมูล และประสานงานระหว่างกันได้ อย่างไรก็ดี
มิใช่ว่า ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวจะราบรื่ นเสียทีเดียว โดยเฉพาะเมื่อฝ่ ายตํา รวจมีสถานีวิทยุจราจร
ของตนเอง (สวพ.91)3 ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นคูแ่ ข่งกับสถานีวิทยุ จส.100 ในระยะแรก จึงจะไม่อนุญาต
ให้ เจ้ าหน้ าที่ จส.100 ไปอาศัยข้ อมูลจาก บก.02 รายงานอีกต่อไป ต่อมา ได้ มีการเจรจาระหว่าง
ผู้บ ริ ห าร จส.100 กับ บก.02 เพื่ อให้ มี การรายงานข้ อ มูล ต่อ ไป โดยมี ข้ อ แลกเปลี่ ยนให้ มี ก าร
รายงานโดยตรงจาก บก.02 เพิ่มขึ ้น นอกจากศูนย์ขา่ วจราจร จส.100 ที่มีอยูเ่ ดิม
เมื่อมีการเปรี ยบเทียบ ทําให้ ผ้ สู ื่อข่าว จส.100 จําเป็ นต้ องพัฒนาแนวทางการรายงาน เช่น
เลือกโทรมารายงานจราจรช่วงเช้ า โดยรายงานเฉพาะบริ เวณสะพานข้ ามแยกทุกแห่งในกรุงเทพฯ
ที่มงุ่ หน้ าเข้ าเมือง หรื อเลือกโทรมารายงานจราจรช่วงเย็น เฉพาะบริเวณสะพานข้ ามแยกทุกแห่งใน
กรุ งเทพฯ ที่ม่งุ หน้ าออกจากเมือง และรายงานต่อเนื่อง สลับไปมาเช่นนีเ้ ป็ นเวลากว่า 2 เดือน
กระทัง่ มีผ้ ตู ดิ ตามฟั งรายงานจากศูนย์ข่าวจราจร จส.100 จํานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ แต่จากนันไม่
้ นาน
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจก็เลือกโทรมารายงานแบบผู้สื่อข่าว จส.100 บ้ าง ทําให้ สถานีจําเป็ นต้ องกลับมา
รายงานจราจรบริเวณถนนสายหลักเช่นเดิม หรื อแม้ แต่บางครัง้ ที่ผ้ สู ื่อข่าวรายงานจราจรในเวลา 6
โมงเช้ า ทางเจ้ าหน้ าที่ตํารวจก็จะรี บโทรมารายงานก่อน ในช่วง 5 นาฬิกา 50 นาที เป็ นต้ น จาก
เหตุการณ์ข้างต้ น จส.100 มองว่าเป็ นการชิงไหวพริ บในการทํางาน ทังยั
้ งเป็ นการกระตุ้นให้ สถานี
ต้ องพัฒนารู ปแบบ และวิธีการรายงานจราจรอยู่เสมอ เพราะมีเจ้ าหน้ าที่ตํารวจเลียนแบบวิธีการ
ทํางานที่ประสบความสําเร็จ (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง จส.100 กับสมาชิก จ.ส.ส เนื่องจากสมาชิกชมรม โทรศัพท์เข้ า
มารายงานจราจร และร่ วมกิจกรรมกับ จส.100 มานาน ตังแต่
้ ก่อตังสถานี
้
จ นถึงปั จจุบนั ทําให้
สมาชิกชมรมมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับทัง้ เจ้ าหน้ าที่ และผู้ดําเนินรายการของ จส.100 เช่น กรณี
3

ในเว็บไซด์ สวพ. 91 ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า สถานีวิทยุพิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ FM 91 MHz กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เป็ นสถานีที่เกิดขึ ้นเพื่อสนองนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการเป็ นสื่อกลางเพื่อบรรเทาปั ญหาการจราจร
(สวพ.91, 2545: ออนไลน์)
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จส.100 ร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฯลฯ จัดกิจกรรมซึ่งต้ องมีการตอบคําถามเพื่อเข้ า
ร่วม โดยเปิ ดโอกาสให้ ทงสมาชิ
ั้
ก จส.100 รวมถึงผู้ที่สนใจ ร่วมสนุกได้ บางครัง้ ผู้บริ หารสถานี จะ
ให้ สิทธิพิเศษกับสมาชิกชมรมจํานวนหนึ่ง เพื่อร่ วมกิจกรรม เพราะเห็นว่ากิจกรรมบางอย่าง มีผ้ ู
ร่วมสนุกจํานวนมาก ทําให้ สมาชิก ชมรมอาจไม่สามารถเข้ าร่ วมได้ เป็ นต้ นว่า ตอบคําถามไม่ทนั
ทัง้ นี ้ ไม่ไ ด้ หมายความว่า สมาชิ กชมรมจะได้ สิทธิ พิเ ศษเช่นนี ท้ ุกครั ง้ ไป แต่ขึน้ อยู่กับประเภท
กิจกรรม และความเห็นชอบจากผู้จดั กิจกรรมนันๆ
้ มากกว่า (มังฉงาย, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม
2555)
แต่ขณะเดียวกัน สมาชิ ก จ.ส.ส บางส่วนก็ เห็นว่า ปั จ จุบันการโทรศัพท์ เข้ าไปรายงาน
จราจรกับ จส.100 มีลกั ษณะเป็ นทางการมากขึ ้น โดยเฉพาะช่วงผู้ดําเนินรายการรุ่นใหม่ ซึ่ง ไม่คอ่ ย
ให้ มีการพูดคุย ทักทายกันระหว่างเพื่อนสมาชิกเหมือนในอดีต ซึ่งทางสถานีให้ เหตุผลว่า ช่วงเวลา
ในการรายงาน ไม่เพียงพอกับข้ อมูลที่ เข้ ามาเป็ นจํานวนมาก เป็ นเหตุให้ สมาชิก จ.ส.ส หลายคน
รู้ สึกไม่ค้ ุน เคย ขาดความสนุก สนานในการรายงาน จึง มี ส่ว นทํ า ให้ ห่างหายจากการรายงาน
พอสมควร (เม้ งไฟฟ้า, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2555)
3. ความสัมพันธ์ ระหว่าง จส.100 กับสมาชิกอื่นๆ เช่น สมาชิกซึ่งโทรเข้ ามาแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ ยวกับประเด็นต่างๆ ในช่วง จส.สนทนา โดยพบความสัมพันธ์ ระหว่างสถานี กับ
สมาชิก 2 ลักษณะ คือ 1) ความสัมพันธ์ เชิงลบ โดยหากมีความเห็น ในเชิงก่อกวน หรื อผู้ควบคุม
รายการพิ จ ารณาแล้ ว ว่าไม่เ หมาะสม หรื อไม่ใช่ส มาชิ ก ซึ่ง โทรเข้ ามาประจํ า ก็ ถูก จํ ากัด มิ ใ ห้
ออกอากาศ 2) ความสัมพันธ์เชิงบวก โดยหากผู้ที่โทรเข้ ามาแสดงความคิดเห็นอยู่เป็ นประจํา ทาง
เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลก็จะไม่ตรวจสอบ หรื อซักถามมากนัก แต่จะส่งสายให้ ออกอากาศทันที
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ภายในเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ของ จส.100 จาก
การสังเกตการณ์ออนไลน์ ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกกลุ่มนี ้ โดยพบเพียงการนําข้ อมูล
นันๆ
้ ของทาง จส.100 ไปเผยแพร่ซํ ้า (Re-tweet) ในทวิตเตอร์ ส่วนตัวของสมาชิก หรื อผู้ที่สนใจแต่
ละคนเท่านัน้ นอกจากนี ้ สมาชิกทวิตเตอร์ จส.100 ต่างก็ยอมรับว่า ไม่ได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่จากการ
รายงานสภาพการจราจร ผ่านทางทวิตเตอร์ จส.100 แต่อย่างใด จะมีก็เพียงผู้ติดตามทวิตเตอร์
ส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน เพิ่มขึ ้นเท่านัน้ และส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มคนซึ่งใช้ เส้ นทางนัน้ ๆ เป็ น
ประจําอีกด้ วย (แพท, สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2555)
อย่างไรก็ ดี จําเป็ นต้ องบันทึกไว้ ว่า ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆ กับ จส.100 นัน้ อยู่
ภายใต้ การควบคุมของผู้ควบคุมรายการเป็ นหลัก โดยเฉพาะกับสมาชิกซึ่งโทรมารายงานจราจร
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หรื อแจ้ งเหตุกบั เจ้ าหน้ าที่ข้อมูล ถ้ าผู้ค วบคุมรายการ พิจารณาเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญก็จะส่งสาย
ให้ ออกอากาศได้ ทันที แต่ถ้าไม่เห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญ เจ้ าหน้ าที่ข้อมูลก็จะบันทึกไว้ ตรวจสอบ
ข้ อมูลเพิ่มเติม และประสานงานกั บหน่วยงานรับผิดชอบเบื ้องต้ น จากนันจึ
้ ง ให้ ผ้ ดู ําเนินรายการ
สรุปออกอากาศเป็ นระยะๆ และในขณะที่ระหว่างออกอากาศ ผู้ที่ทําหน้ าที่หลักในการควบคุมการ
สนทนา และได้ รับการยอมรับจากสมาชิก จะเป็ นผู้ดําเนินรายการมากกว่า ภายใต้ ความสัมพันธ์
ดังกล่าว จึงดูเหมือนว่า ในชุมชนทางอากาศแห่งนี ้ ผู้ดําเนินรายการจะเป็ นผู้นําชุมชน ในขณะที่ผ้ ู
ควบคุมดูแลชุมชน จะเป็ นผู้ควบคุมรายการมากกว่า สําหรับสมาชิก นอกจากเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแล้ ว
แทบจะไม่มีสว่ นร่วมในการกําหนดความเป็ นไปของชุมชนเลย
ทังนี
้ ้ จากการสัมภาษณ์พดู คุยกับผู้ดําเนินรายการ เจ้ าหน้ าที่ จส.100 สมาชิกชมรม จ.ส.ส
บางส่วน สมาชิกซึ่งติดต่อสื่อสารผ่านทางทวิตเตอร์ จส.100 รวมถึงติดตามรับ ฟั งการรายงาน
ข่ า วสารและสภาพการจราจรผ่ า นทางสถานี วิ ท ยุ จส.100 ทํ า ให้ สามารถอธิ บ ายรู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ที่ เ ข้ า มามี ป ฎิ สัม พัน ธ์ กัน ภายในชุม ชนสถานี วิ ท ยุ จส .100 ได้
ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4 : ภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
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จากตัวอย่างรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกที่เข้ ามามีปฎิสมั พันธ์ กันภายในชุมชน
สถานี วิทยุ จส.100 ข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ชุม ชนเสมื อนจริ ง แห่ง นี ป้ ระกอบไปด้ วยสมาชิ ก
หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ น สมาชิกซึ่งโทรเข้ ามารายงานจราจรเป็ นประจํา บางครัง้ ก็โทรมา
ขอความช่ว ยเหลื อ หรื อ ระบายความเครี ย ด รวมถึ ง เป็ นผู้ใ ห้ ก ารสนับ สนุน สถานี ผ่า นการร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ ซึง่ ทาง จส.100 จัดขึ ้น สมาชิกซึ่งโทรเข้ ามารายงานจราจรนานๆ ครัง้ บางครัง้ ก็โทร
มาขอความช่ ว ยเหลื อ หรื อ ระบายความเครี ย ด สมาชิ ก ซึ่ง ติ ด ตามการรายงานข่า วสารและ
การจราจรจาก จส.100 ผ่านทางทวิตเตอร์ สมาชิกซึ่งทํางานร่วมกับ จส.100 เช่น ตํารวจจราจร
หรื อสมาชิกซึ่งทํางานร่วมกับ จส.100 และให้ การสนับสนุนสถานี เช่น องค์การภาครัฐและเอกชน
ต่างๆ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยัง มี ผ้ ูใช้ รถ ใช้ ถนนที่ติดตามรั บฟั ง จส.100 อยู่ทั่วกรุ ง เทพฯ และ
ปริ มณฑลอีกเป็ นจํานวนมาก ทังนี
้ ้สมาชิก ผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่วมในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ต่างก็
สามารถเข้ า หรื อออกจากชุมชนเสมือนจริงแห่งนี ้ได้ ตลอดเวลาอีกด้ วย
รูปแบบความสัมพันธ์ฯ ข้ างต้ นยังแสดงให้ เห็นถึงระดับความเข้ มข้ นของการเข้ ามามีส่วน
ร่วมภายในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 กล่าวคือ วงกลมที่เป็ นศูนย์กลางของวงกลมอื่นๆ เป็ นตัวแทน
ของสมาชิกขาประจํา และเป็ นสมาชิกชมรม จ.ส.ส ขณะที่ วงกลมถัดออกมา เป็ นตัวแทนของ
สมาชิกขาประจํา แต่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกชมรม จ.ส.ส วงกลมถัดออกมาอีกชัน้ เป็ นตัวแทนของ
สมาชิกซึง่ โทรเข้ ามานานๆ ครัง้ เพื่อสอบถามข้ อมูล ตลอดจนขอความช่วยเหลือต่างๆ และวงกลม
นอกสุด เป็ นตัวแทนของผู้ฟัง จส.100 แต่ไม่ได้ มีสว่ นร่วมใดๆ นัน่ เอง
ภาพวงกลม 2 วงด้ านล่างที่แยกออกมาจากกลุ่มนัน้ เป็ นตัวแทนของกลุ่มผู้ที่ทํางาน
ร่วมกับ จส.100 และผู้ให้ การสนับสนุนสถานี โดยสมาชิกทังสองกลุ
้
ม่ นี ้ต่างก็เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ยกตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานครซึ่งทํางานร่วมกับ จส.100 ในการให้ ข้อมูลและช่วยประสานงาน
เรื่ องต่างๆ ขณะเดียวกัน ก็เป็ นหนึง่ ในผู้ให้ การสนับสนุนเมื่อสถานีจดั กิจกรรมใดๆ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ สมาชิกอีกประเภทหนึง่ ที่เพิ่งจะเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริ งแห่งนี ้
ซึ่งก็คือ สมาชิกที่ติดตาม และร่วมรายงานจราจรผ่านทางทวิตเตอร์ จส.100 แต่ด้วยเหตุที่สมาชิก
กลุ่มนี ้ไม่ได้ มีปฎิสมั พันธ์กับทังผู
้ ้ ดําเนินรายการ สมาชิกอื่นๆ ของ จส.100 หรื อแม้ แต่สมาชิกที่ใช้
ทวิ ต เตอร์ ใ นการรายงานจราจรกับ จส.100 ด้ ว ยกัน เอง ประกอบกับ ทางสถานี ก็ ยัง ไม่ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญกับสมาชิกกลุม่ นี ้ ดังนัน้ จึงเป็ นเพียงการสื่อสารทางเดียวของกลุ่มผู้ใช้ ทวิ ตเตอร์ ไม่ได้
ส่งผลใดๆ กับความเป็ นชุมชนเสมือนจริงของ จส.100
สิ่ง ที่ น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็ คือ สมาชิ กประเภทต่างๆ สามารถเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองได้ ตลอดเวลาที่เข้ ามามีปฎิสมั พันธ์ภายในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ยกตัวอย่างเช่น คุณเม้ ง
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ไฟฟ้าซึ่งเป็ นสมาชิกขาประจํา เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่ค่อยได้ โทรเข้ ามารายงานจราจรบ่อยครัง้
เหมือนเช่นเคย ทําให้ กลายเป็ นเพียงสมาชิกขาจรซึ่งโทรเข้ ามารายงานจราจรนานๆ ครัง้ กลับกัน
หากสมาชิกซึ่งโทรเข้ ามาขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับโทรเข้ ามา
รายงานจราจรบ่อยครัง้ กระทั่งกลายเป็ นสมาชิกขาประจําของ จส.100 ในที่สุด เช่นเดียวกับ
สมาชิ กซึ่งทํ างานร่ วมกับ จส.100 เช่น ตํารวจจราจร เมื่ อมี โอกาสได้ โทรเข้ ามารายงานจราจร
บ่อยครั ง้ ก็ ส ามารถกลายเป็ นหนึ่ง ในสมาชิ กขาประจํ าของทางสถานี ได้ หรื อแม้ แต่สมาชิ กซึ่ง
ติดตามการรายงานจราจรจาก จส.100 ผ่านทางทวิตเตอร์ แต่เมื่อพบเห็นอุบตั ิเหตุก็เลือกที่จะโทร
เข้ ามารายงานกับ จส.100 หรื อผู้ใช้ รถ ใช้ ถนนซึ่งติดตามรับฟั ง จส.100 แต่เมื่อมีโอกาสก็โทรเข้ า
มารายงานจราจร ดังนัน้ สมาชิกทังสองประเภทนี
้
้ก็สามารถกลายเป็ นสมาชิกซึ่งโทรเข้ ามารายงาน
จราจรนานๆ ครัง้ ของ จส.100 ได้ เป็ นต้ น
3.3 พลวัตในชุมชน จส.100
จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ผู้วิจัยพบ พลวัตที่น่าสนใจของ
ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ดังนี ้
ในระยะแรก โดยเฉพาะในช่วงที่ยงั ไม่มีสถานีวิทยุจราจรสถานีอื่น สถานีวิทยุ จส.100 มี
สมาชิกจํานวนมาก ดังจะเห็นได้ จาก การเปิ ดให้ มีการลงทะเบีย นสมาชิกครัง้ แรกและครัง้ เดียว ที่
ศูนย์ ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ มีสมาชิกมาลงทะเบียนกว่าแสนคน และในเวลาต่อมา สมาชิกที่
รายงานจราจรเป็ นประจํ า ก็ ส ามารถรวบรวม และจัด ตัง้ เป็ นชมรม จ.ส.ส. ได้ ถึ ง 2,000 คน
นอกจากนี ้ ในการเปิ ดรับสมัครผู้สื่อข่าวจําเป็ นในช่วงเหตุการณ์สําคัญ ต่างๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่
เทศกาลสงกรานต์ ก็พบว่ามีผ้ สู มัครเป็ นผู้สื่อข่าวจําเป็ น4กับ จส.100 จํานวนมาก ถ้ าพิจารณาจาก
จํานวนสมาชิกในระหว่างนัน้ ก็จะถือว่าเป็ นจุดสูงสุดของชุมชนแห่งนี ้ แต่ในเวลาต่อมา เมื่อมีสถานี
วิทยุคแู่ ข่งเกิดขึ ้น ทําให้ จํานวนสมาชิกลดลงไปตามลําดับ
เช่นเดียวกับในชมรม จ.ส.ส เมื่อครัง้ ก่อตังชมรม
้
มีสมาชิกจํานวนมาก แต่ในปั จจุบนั เหลือ
เพียง 30 คน และเป็ นกลุ่มที่ยอมรับว่า ห่างหายจากการรายงานจราจร และร่วมกิจกรรมกับ จส.
100 เนื่องจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาสุขภาพ ภารกิจส่วนตัว หรื อแม้ แต่การจัดรายการที่
เป็ นทางการของผู้ดําเนินรายการรุ่ นใหม่ ซึ่ง สมาชิ กชมรมไม่ค้ ุนเคย เหล่านี ้ สะท้ อนให้ เห็นถึง
4

กิจกรรมผู้สื่อข่าวจําเป็ น จัดทําขึ ้นเพื่อความสนุกสนาน ให้ สมาชิกเข้ ามามีสว่ นร่วมในการรายงานสภาพการจราจรในช่วงเทศกาล
วันหยุดยาว จากพื ้นที่ตา่ งๆ ไม่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ แต่ก็มีสมาชิกบางรายที่ชว่ งเทศกาลไม่ได้ เดินทางไปที่ใด แต่ต้องการเข้ าร่วม
กิจกรรมประเภทนี ้ ก็จะโทรเข้ ามาเล่าเหตุการณ์ตา่ งๆ ให้ เพื่อนสมาชิก หรือผู้ฟังได้ รับทราบ (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25
เมษายน 2555)
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วัฎจักรหนึง่ ของความเป็ นชุมชนที่ย่อมมีขึ ้น มีลง หมุนเวียนตลอดเวลา เช่นเดียวกับชุมชน จส.100
ที่บางครัง้ สมาชิกก็เข้ ามามีสว่ นร่วมเป็ นประจํา สร้ างสีสนั ให้ กบั สถานี แต่เมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกก็
ถอยห่างจากชุมชน อีกทัง้ ยังสะท้ อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนเสมือนจริ งซึ่งเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกเข้ า หรื อออกจากชุมชนเมื่อใดก็ได้
ดังตัวอย่างจาก กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ ครัง้ ที่ 18 โดยใช้ ชื่อว่า เริ่ มปี ดีดี เติมสีเขียวด้ วย
พลังบวก เส้ นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งสถานีวิทยุ จส.100 ได้ ร่วมกับหน่วยงาน และผู้ให้ การ
สนับสนุนต่างๆ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา โดยเป็ นกิจกรรมซึ่งจัดขึ ้นเป็ น
ประจําทุกปี และเปิ ดโอกาสให้ สมาชิก ผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมการแข่งขัน หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมสังสรรค์
ในช่วงกลางคืนได้ และทุกครัง้ ที่ผา่ นมาสมาชิกชมรม จ.ส.ส ก็จะมาเข้ าร่วมแข่งขัน จํานวนมากบ้ าง
น้ อยบ้ าง แล้ วแต่ค วามสะดวกของสมาชิ กแต่ล ะคน (ศิว พร ญาณวิทยากุล , สัม ภาษณ์ , 14
มกราคม 2556) ซึ่งในครัง้ นี ้มีเพียงคุณมังฉงาย และคุณเม้ งไฟฟ้า เข้ าร่ วมแข่งขันแรลลี่ โดยให้
เหตุผลที่ทําให้ สมาชิกชมรมเข้ าร่ วมกิจกรรมน้ อยกว่าทุกครัง้ ว่า เนื่องจากปี นี ้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
สะดวกที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวด้ วยสาเหตุตา่ งๆ เช่น ปั ญหาสุขภาพ ธุระส่วนตัว
ภาระด้ านครอบครัว รวมถึง สมาชิ กชมรมบางคนมี ปัญหาด้ านค่าใช้ จ่าย ทํ าให้ ไ ม่สามารถเข้ า
ร่วมงานได้ เป็ นต้ น (มังฉงาย, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2556) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ย่อมส่งผล
กระทบต่อความเข้ มแข็งของชมรม จ.ส.ส ทัง้ ในเรื่ องจํานวนสมาชิกที่เหลือ และกิจกรรมที่เข้ า
ร่วมกับ จส.100 อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ดี การพิจารณาพลวัตของ จส.100 จากจํานวนสมาชิก อาจจะไม่สามารถสะท้ อน
ให้ เ ห็ น ภาพรวมพัฒ นาการของชุม ชนเหล่ า นี ท้ ัง้ หมดได้ หากแต่ ต้ อ งพิ จ ารณาคุณ ภาพของ
ความสัมพันธ์ ความสนิทสนมภายในชุมชนด้ วย ดังเช่นคํากล่าวของสมาชิก ชมรม จ.ส.ส. ที่แสดง
ให้ เห็นว่า แม้ จะเหลือกันเพียง 30 คน แต่ก็ยืนยันได้ ว่า มีความใกล้ ชิดเหมือนพี่น้องคลานตามกัน
มา (มังฉงาย, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
นอกจากนี ้ ช่วงเวลาก็มีผลกับจํานวนสมาชิก ดังที่ผ้ ูดําเนินรายการได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า
ในช่วงเวลาปกติ หากไม่มี กิ จ กรรมใดๆ ทางสถานี ก็ จ ะเงี ยบเหงา ประกอบกับ หากต้ อ งมี การ
รายงานสภาพการจราจรทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง ทังพนั
้ กงานและผู้ฟังก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย
เหมือนกับการเปิ ดเทปซํ ้าไปมา (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555) และเมื่อมี
กิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล อย่างการรับสมัครผู้สื่ อข่าวจํ าเป็ น หรื อแรลลี่ จส.100 ซึ่งจัดขึน้
ประจําทุกปี ก็จะสามารถกระตุ้นให้ สมาชิกเข้ ามาส่วนร่วมในชุมชนได้ มากขึ ้น แต่กิจกรรมเหล่านี ้ก็
ไม่อาจรับประกันถึงจํานวนสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่องได้ มากนัก ยังขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น เช่น

77
การที่ จส.100 ถูกวิพากษ์ วิจารณ์จากสมาชิกอื่นๆ ว่าให้ สิทธิพิเศษต่างๆ กับสมาชิกขาประจํา มาก
เกินไป ส่งผลให้ สมาชิกบางส่วนไม่ค่อยติดตามรับฟั ง จส.100 (อ๊ อด, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม
2555)
โดยสรุ ป เนื ้อหาส่วนนี ้ชี ้ให้ เห็นถึง ความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน จส.100 ซึ่งแม้ จะเป็ น
ชุม ชนทางอากาศ ที่ มิ ไ ด้ เ รี ยกร้ องให้ ส มาชิ กต้ องอยู่ร่วมกัน เหมื อ นในชุม ชนกายภาพ สมาชิ ก
ปฏิสมั พันธ์กนั ทางอากาศ แต่ก็ยงั ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทําให้ พฒ
ั นาการของชุมชนเปลี่ยนแปลง
ขึ ้น-ลงได้ ในแง่นี ้อาจไม่แตกต่างก็ชุมชนกายภาพทัว่ ไป แต่ความแตกต่างที่สําคัญเมื่อเทียบกับ
ชุมชนกายภาพ อาจจะอยู่ที่ความต่อเนื่อง หรื อไม่ต่อเนื่องของความสัมพันธ์ ของสมาชิกในชุมชน
ซึง่ เป็ นลักษณะที่สําคัญของชุมชนเสมือนซึง่ สมาชิกสามารถเข้ า-ออกได้ โดยอิสระ
3.4 ความขัดแย้ ง และการจัดการความขัดแย้ งที่เกิดขึน้ ในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
แม้ ว่าชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 จะมีลกั ษณะเป็ นชุมชนเสมือนจริ ง ที่เชื่อมโยงผู้ที่มีความ
สนใจร่วมกันเข้ าด้ วยกัน (ปาริ ชาติ วลัยเสถียร, 2543: 39-40) ตามนัยนี ้ ผู้คนในชุมชนเหมือนจะมี
ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน แต่ความสัมพันธ์ภายในชุมชนก็มิได้ ราบรื่ นเสียทีเดียว ชุมชนไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในชุมชนได้ จากการศึกษา ผู้วิจยั พอจะสรุปลักษณะความขัดแย้ ง
ภายในชุมชนแห่งนี ้ได้ ดังนี ้
1. ความขัดแย้ งภายในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ความขัดแย้ งรูปแบบนี ้เกิดขึ ้นในขอบเขต
ของสมาชิกในโครงสร้ างของชุมชน เช่น ระหว่างสถานีกบั หน่วยงานราชการ หรื อระหว่างสถานีกบั
สมาชิก รวมทังความขั
้
ดแย้ งในหมูส่ มาชิกด้ วยกันเอง ดังตัวอย่างเช่น
ความขัดแย้ งระหว่ างสมาชิก จ.ส.ส กับสมาชิกอื่นๆ ของ จส.100 เช่น การแสดง
ความสนิทสนมระหว่างสมาชิก จ.ส.ส. กับผู้ดําเนินรายการออกอากาศ ทําให้ ผู้ฟังบางส่วนแสดง
ความไม่พอใจ โดยให้ เหตุผลว่า ต้ องการฟั งการรายงานจราจร หรื อเหตุการณ์ ต่า งๆ เพียงอย่าง
เดียว ทังยั
้ งเห็นว่าการทักทาย พูดคุยดังกล่าว เป็ นเรื่ องเสียเวลาและไร้ สาระ ทําให้ สมาชิก จ.ส.ส
หลายคน ตัดสินใจที่จะพูดคุย ทักทาย ทังระหว่
้
างกันเองและกับผู้ดําเนินรายการน้ อยลง เพื่อไม่ใ ห้
เกิดปั ญหากับทางสถานี (สุนิสา, สัมภาษณ์ , 22 พฤษภาคม 2555) ขณะที่ผ้ ดู ําเนินรายการ ก็
พยายามจัดสรรเวลาในการรายงานให้ เหมาะสมที่สุด และทําให้ สมาชิกยอมรับได้ (ศิวพร ญาณ
วิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
ที่ผา่ นมามีผ้ ฟู ั งจํานวนหนึง่ แสดงความไม่พอใจที่สถานีอนุญาตให้ มีการพูดคุย ทักทายกัน
ระหว่างสมาชิก หรื อระหว่างสมาชิกกับผู้ดําเนินรายการออกอากาศ โดยมองว่าเป็ นการเสียเวลา

78
และไม่น่าสนใจ แต่ขณะเดียวกัน การพูดคุย ทักทาย หรื อการให้ กําลังใจกันออกอากาศ ก็ทําให้
สมาชิกจํานวนมากรู้ สึกสนุก ผ่อนคลาย และยังช่วยเพิ่มสีสนั ในการรายงานของ จส.100 ดังนัน้
สถานีจึงจัดสรรช่วงเวลาการรายงานจราจรใหม่ โดยยังคงเปิ ดให้ สมาชิก สามารถทักทาย พูดคุย
ให้ กําลังใจกันได้ แต่จํากัดเวลามากขึ ้น เพราะปั จจุบนั จํานวนเรื่ องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่แจ้ งเข้ า
มายังสถานี รวมถึงโฆษณามีมากขึ ้น (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
กรณีความขัดแย้ งระหว่ างสถานีวิทยุ จส.100 กับ เจ้ าหน้ าที่ตารวจ (บก.02) ซึ่งเดิม
ทางตํารวจจะส่ง สัญ ญาณภาพจาก บก.02 ให้ จส.100 ใช้ รายงานจราจรออกอากาศ โดยไม่
จํ า เป็ นต้ อ งเสี ย ค่ า บริ ก าร ต่ อ มา เจ้ าหน้ าที่ ตํ า รวจบางส่ ว นไม่ พ อใจว่ า เหตุ ใ ดสถานี วิ ท ยุ
ผู้พิทกั ษ์ สนั ติราษฎร์ (สวพ.91) จึงไม่ได้ รายงานจราจรโดยใช้ กล้ องดังกล่าวเหมือน จส.100 ด้ วย
เหตุนี ้ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจจึงยุติการถ่ายทอดสัญญาณภาพ ด้ วยเหตุผลว่าเป็ นความลับของราชการ
แต่ท้ายสุดก็สามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วยการประนีประนอมของทังสองฝ่
้
าย คือ การที่ตํารวจ (บก.02)
ยอมให้ ผ้ สู ื่อข่าว จส.100 รายงานจราจรโดยให้ กล้ องวงจรปิ ดของตํารวจได้ แต่มีข้อแลกเปลี่ยนว่า
จส.100 ต้ องให้ ตํารวจ (บก.02) โทรเข้ ามารายงานจราจรโดยใช้ กล้ องดังกล่าวเช่นกัน (ศิวพร ญาณ
วิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
เหตุการณ์ นีส้ ะท้ อนให้ เห็น การประนีประนอมระหว่างสถานีวิทยุ จส.100 กับเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ ตํารวจซึ่ง ต้ องพึ่ง พาอาศัยกัน และต้ อ งรั กษาประโยชน์ ระหว่างกัน ภายใต้ เงื่ อนไขที่
อํานวยประโยชน์ระหว่างกัน ฝ่ ายตํารวจก็ยินยอมให้ ความช่วยเหลือ จส.100 ซึ่งเป็ นสถานีวิทยุที่
ทําประโยชน์เพื่อสังคม ขณะที่ สถานีเป็ นบริ ษัทเอกชน ต้ องหารายได้ เพื่อความอยู่รอด ดังนัน้ จส.
100 จึงหาทางออกโดยการตังศู
้ นย์ขา่ วจราจร จส.100 โดยส่งผู้สื่อข่าว หรื อผู้ดําเนินรายการไปส่อง
กล้ องวงจรปิ ดที่ บก.02 และรายงานจราจรสด กลับมายังสถานีทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ ทังยั
้ งถือเป็ น
การหารายได้ ให้ กบั สถานีอีกทางหนึง่ ผ่านการขายช่วงเวลาโฆษณา
ระบบเส้ นสายภายในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 สมาชิกจํานวนหนึ่ง ตังข้
้ อสังเกตว่า
สถานีวิทยุ จส.100 เปิ ดโอกาสให้ สมาชิก จ.ส.ส รายงานออกอากาศบ่อยครัง้ เพราะสมาชิกกลุ่มนี ้
สนิทสนมกับผู้ดําเนินรายการ และเจ้ าหน้ าที่ข้อมูล หรื อการให้ สิทธิพิเศษกับสมาชิกชมรมจํานวน
หนึ่ง ร่ วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่ง จส.100 ร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ อย่างไรก็ดี ผู้บริ หาร
จส. 100 ก็มิได้ ปฎิเ สธว่ามีการให้ สิทธิ พิเศษดังกล่าว ส่วนหนึ่งเพราะต้ อ งการตอบแทนสมาชิ ก
จ.ส.ส ที่สนับสนุนกิจกรรม จส.100 เสมอมา ส่งผลให้ สมาชิกบางส่วนไม่คอ่ ยติดตามรับฟั ง จส.100
บ้ า งก็ เ ปลี่ ย นไปติดตามสถานี วิ ทยุอื่ นที่ มี รูป แบบคล้ ายกัน บ้ างก็ เลื อ กรายงานผ่า นทวิ ตเตอร์
จส.100 แทนที่จะโทรศัพท์เข้ ามา โดยให้ เหตุผลว่า จส.100 เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกขาประจํารายงาน
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ออกอากาศอยู่เสมอ แต่กลับให้ สมาชิกอื่นๆ ฝากข้ อมูล เพื่อรายงานออกอากาศย้ อนหลัง (อ๊ อด,
สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2555)
จากเหตุการณ์ข้างต้ นแสดงให้ เห็ นว่า แม้ แต่ในชุมชนเสมือนจริ ง ก็สามารถเกิดระบบเส้ น
สายได้ เช่นเดียวกับชุมชนทางกายภาพ กล่าวคือ ชุมชนสถานี วิทยุ จส.100 ซึ่งสมาชิกต่างไม่เคย
รู้จกั ไม่เคยพบหน้ ากัน สื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อติดต่อกันเป็ นเวลานาน ย่อมเกิดความ
สนิทสนม คุ้นเคยทังระหว่
้
างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับเจ้ าหน้ าที่สถานี ประกอบกับ จส.100
จัด กิ จ กรรมที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ ก ได้ เ ข้ า ร่ ว มด้ ว ยแล้ ว จึง ช่ ว ยกระชับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
เจ้ าหน้ าที่กบั สมาชิกมากยิ่งขึ ้น
2. ความขัดแย้ งระหว่างความเป็ นชุมชนเสมือน กับชุมชนกายภาพ ความขัดแย้ งระหว่าง
ความเป็ นชุมชนเสมือนของ จส.100 กับชุมชนทางกายภาพเกิดขึ ้นได้ ในหลายรูปแบบ ที่สําคัญคือ
เมื่อสมาชิกในชุมชนเสมือนรวมตัว กัน และเปลี่ยนความสัมพันธ์ แบบเสมือนให้ เป็ นความสัมพันธ์
จริ งๆ เช่น ในการจัดตังชมรม
้
จ.ส.ส พบว่ามีความขัดแย้ งที่น่าสนใจ กล่าวคือ หลังจากตังชมรม
้
จ.ส.ส ได้ ไม่นาน ผู้บริหาร จส.100 ก็ตงข้
ั ้ อสงสัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในก่อตังชมรม
้
และไม่ไว้ ใจว่า
ชมรมจะเป็ นคู่แข่งของสถานีหรื อไม่ เนื่องจาก จส.100 มองว่าสถานี เปิ ดรับสมาชิกอยู่ก่อนแล้ ว
เหตุใดสมาชิกจึงต้ องแยกตัวออกไปเพื่อตังชมรมอี
้
ก ประกอบกับสถานีไม่ต้องการให้ สมาชิก จส.
100 รวมตัวกัน เพราะมองว่าจะเป็ นการรวมตัวเพื่อต่อรอง เรี ยกร้ องผลประโยชน์บางอย่างจาก
สถานี กระทัง่ หลังจากคุณมังฉงายรับตําแหน่งประธานชมรม เมื่อปี พ.ศ.2542 ก็แจ้ งให้ สมาชิก
ชมรมทราบว่าจะต้ องหาวิธีให้ จส.100 ยอมรับชมรม ทังยั
้ งแสดงจุดยืนว่า ชมรมอยู่ภายใต้ สถานี
วิทยุ จส.100 ไม่ได้ เป็ นเอกเทศ เมื่อชมรมจะจัดกิจกรรมใดๆ ก็ต้องบอก จส.100 เสมอ
กิจกรรมสําคัญช่วงที่คณ
ุ มังฉงายเป็ นประธานชมรม และมีส่วนทําให้ ผ้ บู ริ หาร จส.100 ให้
การยอมรั บ และเข้ าใจวัตถุประสงค์ ของชมรม คือ ชมรม จ.ส.ส ระดมเงิ นบริ จ าคจากการจัด
กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้ วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อนํา
รายได้ โดยไม่หกั ค่าใช้ จ่ายจํานวน 1,017,267 บาท สมทบกองทุนเพื่อซื ้อลิ ้นหัวใจกับ จส.100 เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยกิจกรรมครัง้ นันเป็
้ นการรับบริ จาค จากทังสมาชิ
้
กชมรม และ
บุคคลภายนอก โดยมีการจําหน่ายบัตรเพื่อร่วมการแข่งขัน รวมถึงขอรับบริ จาคตามสถานที่ตา่ งๆ
จากเหตุการณ์ นี ้ ทําให้ คณ
ุ ปี ย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริ ษัทแปซิฟิค คอร์ ปอเรชัน่
ผู้บริหารสถานีวิทยุ จส.100 ยอมรับ และยินดีสนับสนุนกิจกรรมชมรม เช่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ชมรมออกอากาศทาง จส.100 เป็ นต้ น (ไมเคิลโจ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2555)
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ปรากฏการณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความตึงเครี ยดระหว่างชุมชนสองแบบที่ซ้อนทับกัน
อยู่ อย่างไรก็ดี การแสวงหาแนวทางในการอยู่ร่วมกัน โดยที่ไม่ทําให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
สถานะของชุมชน จส.100 ที่ชมรม จ.ส.ส.เลือกใช้ ก็อาจเป็ นแนวทางที่ทําให้ ชมุ ชนดํารงอยู่ร่วมกัน
ได้ ตอ่ ไป
นอกจากนี ้ จากกรณีความรุ นแรงทางการเมืองในปี 2551-2553 แม้ จส.100 จะประกาศ
จุดยื นที่ เ ป็ นกลางทางการเมื อง และไม่ เ ปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กโทรศัพ ท์ ม าแสดงความเห็นเรื่ อ ง
การเมืองผ่านทาง จส.100 แต่ก็มิได้ หมายความว่า จส.100 จะสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งหรื อ
การแบ่งขัวทางการเมื
้
องได้ ดังที่ผ้ ดู ําเนินรายการยอมรับว่า ในระหว่างนัน้ ถ้ าผู้ดําเนินรายการ พูด
หรื อ แสดงความคิด เห็ น ทางการเมื อ งออกอากาศ สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ จะมี ผ้ ูโ ทรมาต่อ ว่า แสดง
ความเห็นทางหลังไมค์จํานวนมาก เกินกว่าที่จํานวนเจ้ าหน้ าที่ข้อมูลจะรับไหว หรื อในกรณี ที่มีการ
ปิ ดล้ อมโรงพยาบาล ผู้ดําเนินรายการในเวลานัน้ ได้ พดู ออกอากาศว่า ทําให้ ผ้ ปู ่ วยที่ทงรอเข้
ั้
ารับ
การรักษา และอยูใ่ นระหว่างการรักษา ซึง่ ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ ง ต้ องได้ รับผลกระทบอย่าง
มาก เพราะต้ องเป็ นเหยื่อของผู้ที่มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน โดยพบว่าในช่วงนัน้ เรตติ ้ง
ของสถานี สงู มาก วัดได้ จากกลุ่มคนเสื ้อแดงซึ่งโทรเข้ ามายังสถานีเป็ นจํานวนมาก เพื่อตําหนิฝ่าย
ตรงข้ าม แต่ส่วนใหญ่ คําพูดในลักษณะดังกล่าวก็ถูกตัดไม่ให้ ออกอากาศ (ผู้ดําเนินรายการคนที่
หนึ่ง, สัมภาษณ์ , 25 เมษายน 2555) หรื อแม้ แต่การที่สถานีวิทยุ จส.100 ต้ องเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารในลักษณะของเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ ก็เป็ นผลจากความขัดแย้ งดังกล่าวเช่นเดียวกัน
สถานการณ์ ดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นถึง ความขัดแย้ ง และการจัดการความขัดแย้ ง ระหว่างโลก
เสมือนกับโลกแห่งความเป็ นจริ ง ซึ่ง จส.100 เลือกที่จะหลีกหนีความขัดแย้ งด้ วยการเซ็นเซอร์
ไม่ให้ สมาชิกพูดคุยการเมืองออกอากาศ ผู้ดําเนินรายการก็ ยืนยันว่า จส.100 จะรายงานเฉพาะ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในเวลานันแต่
้ เพียงอย่างเดียว เช่น มีการชุมนุมบริ เวณใดบ้ าง มีการปิ ดถนน
บริ เวณใดบ้ าง โดยจะเน้ นการรายงานข่าว รายงานสถานการณ์จริ ง เป็ นสําคัญ (วีณา เสรี อรุ โณ,
สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
3.5 สรุปลักษณะของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
จากการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 สรุปได้ ว่า ชุมชนแห่งนี ้มี
โครงสร้ างที่สําคัญ ได้ แก่ 1) สถานีวิทยุ จส.100 ซึ่งเปรี ยบเหมือนสื่อกลางให้ สมาชิก เข้ ามามีปฎิ
สัมพันธ์ กนั 2) หน่วยงานต่างๆ ที่ทํางานร่วมกับ จส.100 ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการประสานงานข้ าม
ภาคส่วน รวมถึงการสร้ างเครื อข่ายของชุมชน ระหว่างหน่วยงานเอกชน กับหน่วยงานราชการใน
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ระดับ หนึ่ง 3) ผู้ให้ การสนับสนุนสถานี ที่ แสดงให้ เห็น ถึง ความสัม พันธ์ แบบพึ่ง พิง และการ
แลกเปลี่ยนประโยชน์เพื่อความอยู่รอดด้ านธุรกิจ 4) สมาชิกประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น สมาชิกขา
ประจําของสถานีซึ่งรวมตัวกันตังเป็
้ นชมรม จ.ส.ส สมาชิกขาประจําที่ไม่ได้ อยู่ในชมรม จ.ส.ส
สมาชิกซึ่งโทรเข้ ามาขอความช่วยเหลื อ หรื อโทรเข้ ามาระบายความเครี ยด สมาชิ กซึ่ง ติดตาม
จส.100 ทางเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ รวมถึงผู้ฟังทัว่ ไป
เป็ นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับขอบเขตเชิงกายภาพของสมาชิก ซึ่งแม้ ว่า จส.100 จะมีรัศมีการ
กระจายสัญญาณครอบคลุมเพีย งเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลเท่านัน้ แต่ กลับพบว่า สมาชิกที่
โทรศัพท์มาสื่อสารมีทงั ้ สมาชิกในเขตกรุ งเทพฯ และพืน้ ที่นอกกรุ งเทพฯ ด้ วย โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลและวันหยุดพิเศษ ซึ่งมีสมาชิกโทรศัพท์มาจากทัว่ ประเทศ (รายละเอียดดูในภาคผนวก ง)
จึงชี ้ให้ เห็นถึงลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนจริง ที่มิได้ จํากัดอยูเ่ ฉพาะขอบเขตทางกายภาพ
นอกจากนี ้ ภายใต้ โครงสร้ างต่างๆ ข้ างต้ น ยัง ก่อให้ เกิ ดปฎิสัม พันธ์ และความสัมพันธ์
รู ปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ปฎิสัมพันธ์ ระหว่าง จส.100 กับเจ้ าหน้ าที่ ตํารวจ ซึ่งแสดงออกใน
ลักษณะการแบ่งปั นข้ อมูลจราจร ส่วนความสัมพันธ์ เป็ นแบบพึ่งพิง คือ มีการช่วยเหลือ แบ่งปั น
ข้ อมูล ตลอดจนประสานงานกันในเรื่ องต่างๆ แต่บางครัง้ ก็มีการแข่งขันกัน ด้ วยเหตุผลทางธุรกิจ
หรื อ ปฎิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง จส.100 กับ สมาชิ ก ซึ่ ง แตกต่า งกัน ไปตามสมาชิ ก แต่ล ะประเภท
ยกตัวอย่างเช่น จส.100 กับสมาชิกกลุ่ม จ.ส.ส ที่นอกจากจะแบ่งปั นข้ อมูลกันแล้ ว ยังเกิ ดความ
สนิทสนม คุ้นเคย จากการรายงานจราจร และร่ วมกิจกรรมของสถานีเป็ นประจํา ด้ วยเหตุนีจ้ ึงมี
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน แต่จํากัดเฉพาะผู้ดําเนินรายการที่สมาชิกกลุม่ นี ้รู้จกั คุ้นเคยเท่านัน้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี ปฎิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นระหว่าง จส.100 กับสมาชิกทุกประเภท ล้ วนอยู่ภายใต้ การ
ควบคุม ดูแลของผู้ควบคุมรายการ โดยผู้ดําเนินรายการเป็ นเพียงตัวแทนสถานีในการสื่อสารกับ
สมาชิก และควบคุมการสนทนาระหว่างการออกอากาศเท่านัน้ ดังนัน้ จึง กล่าวได้ ว่า ในชุมชน
สถานีวิทยุ จส.100 ผู้ดําเนินรายการเปรี ยบเหมือนผู้นําชุมชน (ที่อยู่เบื ้องหน้ า) ขณะที่ผ้ คู วบคุม
รายการเปรี ยบเหมือนผู้ควบคุม ดูแลชุมชน (ที่อยูเ่ บื ้องหลัง) ด้ านสมาชิกเป็ นเพียงผู้ให้ ข้อมูลเท่านัน้
จากปฎิสมั พันธ์ และความสัมพันธ์ตา่ งๆ ในชุมชนสถานี วิทยุ จส.100 ยังแสดงให้ เห็นถึง
พลวัตที่น่าสนใจ เช่น จํานวนสมาชิก จส.100 ลดลง เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว หรื อแม้ แต่การมี
สถานีวิทยุรูปแบบคล้ ายกันเกิดขึ ้น สะท้ อนให้ เห็นถึงวัฎจักรหนึ่งของความเป็ นชุมชนที่ย่อมมีขึ ้น มี
ลง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นเดียวกับชุมชน จส.100 ที่ บางครัง้ สมาชิกก็เข้ ามามีส่วนร่วมเป็ น
จํานวนมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป สมาชิกก็ถอยห่างจากชุมชน ทัง้ ยัง แสดงถึงลักษณะเฉพาะของ
ชุมชนเสมือนจริงซึง่ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกเข้ า หรื อออกจากชุมชนได้ อย่างอิสระอีกด้ วย
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ทังนี
้ ้ แม้ วา่ สมาชิกของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 จะกระจายตัวอยู่ตามพื ้นที่ตา่ งๆ แต่การที่
สมาชิกเข้ ามามีปฎิสมั พันธ์กนั บางครัง้ ก็เกิดความขัดแย้ งระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็ นความขัดแย้ ง
ภายในชุมชนเสมือนจริ ง หรื อความขัดแย้ งระหว่างชุมชนเสมื อนจริ งกับชุมชนกายภาพ อย่างไรก็ดี
หนึ่งในวิธีจดั การกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น คือ การประนีประนอม และการหาแนวทางในการอยู่
ร่วมกัน โดยที่ไม่ทําให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสถานะของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 นัน่ เอง
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บทที่ 4
บทบาทด้ านสังคมของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
ด้ วยเหตุที่ชุม ชนเสมื อนจริ ง กรณี ชุม ชนสถานี วิทยุ จส.100 เป็ นชุม ชนที่ ไ ม่มี พื น้ ที่ ทาง
กายภาพที่แน่ชดั สมาชิกกระจายตัวอยู่ตามที่ตา่ งๆ ติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์มือถือ คลื่นวิทยุ
หรื อแม้ แต่เครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ ทําให้ สมาชิกไม่ค่อยได้ มีโอกาสพบหน้ ากัน แต่เมื่อใดก็
ตามที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งต้ องการความร่ วมมือ หรื อการช่วยเหลือ สมาชิกก็พร้ อมที่จะมารวมตัวกัน
เพื่อให้ ความช่วยเหลือ และทําสิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม แม้ ว่าบางครัง้ จะเป็ นเพียงเรื่ องเล็กน้ อย
ไม่ได้ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การแจ้ งอุบตั ิเหตุต่างๆ
การให้ ความช่วยเหลือกรณี พบรถยนต์จอดเสียระหว่างทาง การช่วยเหลือกรณีบุคคลพลัดหลง
ฯลฯ แต่การที่ผ้ ูคนซึ่งไม่เคยพบหน้ ากัน ไม่เคยรู้ จักกันมาก่อน แต่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
สามารถช่วยเหลือ และร่ วมกันทําประโยชน์ให้ กับสังคมก็จัดว่าเป็ นสิ่งที่ดีซึ่งควรรักษาให้ คงอยู่
ต่อไป
4.1 บทบาทของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม
4.1.1 การเสริมสร้ างจิตสานึกสาธารณะ
เหตุการณ์เหล่านี ้ต่างสะท้ อนให้ เห็นถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะของผู้คน ซึ่งไม่เคยรู้ จักกัน
มาก่อน แต่กลับยินดีที่จะช่วยเหลือกันเท่าที่จะทําได้
แม้ ว่าวัตถุประสงค์หลักในการก่อ ตังสถานี
้
วิทยุ จส.100 จะเป็ นเรื่ องการรายงานสภาพ
การจราจร ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล แต่เมื่อเวลาผ่านไป เรื่ องราวต่างๆ ที่ส่งผ่านเข้ ามายัง
สถานีกลับมีหลากหลายมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการขอความช่วยเหลือ การแจ้ งเหตุฉุกเฉิน การแจ้ ง
ทรัพย์สินสูญหาย การแจ้ งบุคคลสูญหาย ฯลฯ กระทัง่ ทําให้ เกิดเหตุการณ์ซึ่งน่าประทับใจระหว่าง
การออกอากาศมากมาย ทังกั
้ บผู้ดําเนินรายการและสมาชิก รวมถึงระหว่างสมาชิกด้ วยกันเอง ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
1. จิตสํานึกสาธารณะในกิจกรรมประเภทให้ ความช่ วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น กรณี
บุคคลหลงทาง ซึ่งมีผ้ ตู ิดต่อขอความช่วยเหลือมาที่ จส.100 อยู่เป็ นประจํา เมื่อสถานีรับเรื่ อง ก็
จะต้ องเที ยบเคียงรู ปพรรณสัณ ฐานต่างๆ จากนัน้ จึง ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ ตํารวจบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับที่เกิดเหตุ และกรมประชาสงเคราะห์ กระทัง่ เมื่อติดต่อญาติได้ ก็จะช่วยประสานกับ
เจ้ าหน้ าที่ก้ ูภัย หรื อเจ้ าหน้ าที่ตํา รวจเพื่อนําส่งบ้ านต่อไป บางครัง้ ผู้ที่พบเห็น และแจ้ งเข้ ามายัง
สถานี ก็อยู่คอยเจ้ าหน้ าที่ตํารวจพร้ อมกับผู้ซึ่งหลงทาง รวมถึงบางครัง้ ผู้แจ้ งอาจต้ องใช้ เวลานาน
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ในการบอกรูปพรรณสัณฐาน ข้ อมูลต่างๆ ของผู้ที่หลงทาง เช่น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555
สมาชิกรายหนึง่ โทรศัพท์เข้ ามาขอความช่วยเหลือกับ จส.100 ว่า คุณปู่ หายตัวไป ผู้ดําเนินรายการ
จึงถามประวัติ และรู ปร่ าง ลักษณะภายนอกของคุณปู่ อย่างละเอียด รวมถึงขอความร่วมมือจาก
สมาชิกที่พบเห็นบุคคลซึ่งมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับที่ประกาศ ช่วยแจ้ งกลับมายัง จส.100 หลังจาก
นันไม่
้ นาน ก็มีสมาชิกโทรเข้ ามาแจ้ งว่าพบแล้ ว โดยเปิ ดฟั ง จส.100 และเห็นชายสูงวัยซึ่งมีลกั ษณะ
ตรงกับที่ประกาศ จึงเข้ าไปสอบถามและอาสาพาไปส่งบ้ าน แต่คณ
ุ ปู่ ไม่ ไปไหนกับคนแปลกหน้ า
ดังนัน้ จึงโทรมาแจ้ ง จส.100 ให้ ญาติมารับ โดยระหว่างรอ สมาชิกคนดังกล่าวได้ ซื ้อนํ ้า และอาหาร
ให้ และสละเวลากว่า 2 ชัว่ โมงอยู่รอกระทัง่ ญาติมารับ (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน
2555) หรื อกรณี ผู้ฟังพบเด็กหญิงอายุประมาณ 14 ปี ในรถตู้โดยสารสาธารณะ มีท่าทางผิดปกติ
คล้ ายผู้ป่วยออทิสติก เมื่อถึงท่ารถไม่มีเงิ นจ่ายค่ารถ ผู้ฟั งคนนัน้ พยายามสอบถามได้ ความว่า
เด็กหญิ ง จะเดินทางไปฉะเชิ ง เทรา แต่ขึน้ รถตู้ซึ่ง จะไปสระบุรี ผู้ฟั งคนนัน้ จึง โทรมารายงานกับ
จส.100 ให้ ช่วยประกาศตามหาญาติ และถามเด็กหญิงกระทัง่ ทราบเบอร์ ติดต่อผู้ ปกครอง จึง
ติดต่อให้ ม ารั บ โดยระหว่างนัน้ ก็ ชํ าระค่าโดยสารให้ พร้ อมทัง้ สละเวลากว่า 3 ชั่วโมงอยู่รอ
ผู้ปกครองด้ วย (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2555)
จะเห็นได้ ว่า เหตุการณ์ลกั ษณะดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะของ
ผู้ใช้ รถ ใช้ ถนนซึ่งต่างก็ไม่เคยพบหน้ า รู้ จักกันมาก่อน แต่เมื่อมี ผ้ ทู ี่ต้องการความช่วยเหลือ และ
สามารถช่วยเหลือได้ ก็ยินดี ที่จะให้ การช่วยเหลือ แม้ ว่าดูเหมือนเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย แต่อย่างน้ อย
ที่สดุ การลงมือช่วยเหลือผู้อื่น และไม่คิดว่า ”ไม่ใช่เรื่ องของตนเอง”ก็เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการคํานึงถึง
ผู้อื่ น ที่ ส ามารถพัฒ นาเป็ นจิ ต สํ า นึก สาธารณะต่อ สัง คม และประเทศชาติต่อ ไปได้ และเมื่ อ
เหตุการณ์ในลักษณะนี ้ออกอากาศผ่าน จส.100 เป็ นประจํา ก็ย่อมมีส่วนกระตุ้นให้ ผ้ ฟู ั งอยากที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมไม่มากก็น้อย
2. จิตสํานึกสาธารณะในเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ยกตัวอย่างเช่น กรณีบุคคลที่คิดสัน้ เมื่อ
พ.ศ.2535 มีผ้ ู โทรศัพท์เข้ ามาแจ้ งว่า เกิดเหตุคนปี นเสาไฟฟ้าเพื่อฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีปัญหา
ครอบครัว และว่างงาน โดยในขณะนันยั
้ งไม่มีหน่วยงานฉุกเฉิ น ใดๆ ทําให้ จส.100 ต้ องระดม
ความคิดจากเจ้ าหน้ าที่ของสถานี และทําได้ เพียงรายงานออกอากาศ ต่อมา มีผ้ ฟู ั งโทรมาแนะนํา
ให้ ตดิ ต่อตํารวจดับเพลิง และมูลนิธิก้ ภู ยั โดยเหตุการณ์ข้างต้ น มีส่วนทําให้ ผ้ ฟู ั งที่อยู่บนรถซึ่งแม้ ว่า
จะกําลังเผชิญกับปั ญหาการจราจรที่ติดขัด ต่างก็ร้ ูสึกเครี ยดน้ อยลง เพราะได้ รับฟั งความทุกข์ของ
ผู้อื่น ช่วยกันเอาใจช่วยให้ เหตุการณ์ คลี่คลายโดยเร็ ว มีผ้ ูโทรเข้ ามาให้ กําลังใจ และต้ องการให้
ความช่วยเหลือจํานวนมาก โดยทุกคนต่างช่วยกันหาทางออก กระทัง่ เกิดเป็ นปรากฎการณ์รวมใจ
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ของคนในสังคมขณะนัน้ ทังที
้ ่ไม่ได้ เป็ นญาติกนั ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน แต่กลับเสียทังเงิ
้ น และเวลา
ในการโทรมาให้ คําแนะนํา ต้ องการให้ ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ เช่น ผู้ฟังซึ่งอยู่ใกล้ กับสถานที่
เกิดเหตุ อาสานํานํ ้าและอาหารส่งขึ ้นไปให้ ขณะเดียวกัน ผู้ฟังอีกรายก็เสนองานให้ ทํา โดยแต่ละ
คนต่างต้ องการให้ เหตุการณ์คลี่คลาย กระทัง่ เหตุการณ์ผ่านพ้ นไปด้ วยดี มีรถกระเช้ าของตํารวจ
ดับเพลิงขึ ้นไปช่วยเหลือลงมาได้ อย่างปลอดภัย (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน
2555)
เหตุการณ์ครัง้ นัน้ เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะของ
คนกลุ่มหนึ่งในสังคม กล่าวคือ การคํานึงถึงผู้อื่น และพร้ อมที่จะเข้ าไปช่วยเหลือหรื อแก้ ไขปั ญหา
ให้ กับสัง คมในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ ยัง แสดงให้ เห็นถึง ความเป็ นชุม ชนเสมื อนจริ ง รู ปแบบหนึ่ง ซึ่ง
สมาชิกต่างไม่เคยพบหน้ า ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน แต่เข้ ามาสื่อสารกัน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นสื่อกลาง กระทัง่ รู้ สึกเป็ นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเกิดปั ญหาใดๆ ก็พร้ อมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน
กรณี การคลอดบุตรฉุกเฉิ นบนรถแท็ กซี่ โดยทาง จส.100 จะประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้ เคียง เพื่อให้ มารับตัวผู้ป่วยโดยเร็ วที่สดุ เป็ นช่วงเวลาซึ่งทังผู
้ ้ ดําเนินรายการ
และผู้ฟัง ต่างเอาใจช่วยให้ แม่และลูกปลอดภัย กระทัง่ เมื่อเหตุการณ์จบลงด้ วยดี มักจะมีคณ
ุ พ่อ
หรื อ คุณ แม่โ ทรศัพ ท์ เ ข้ า มายัง สถานี เพื่ อ เล่า ว่า ลูก คลอดแล้ ว อย่า งปลอดภัย เพราะการช่ว ย
ประสานงานของ จส.100 โดยที่ผ่านมามีการตังชื
้ ่อลูกว่า ทางด่วน คอปเตอร์ แมงปอ ฯลฯ เพื่อ
ระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญครัง้ หนึง่ ในชีวิต (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
เหตุการณ์ ลักษณะนี ้ สะท้ อนให้ เห็นถึง ความร่ วมมื อ ประสานงานกันระหว่าง จส.100
ตํารวจจราจร โรงพยาบาล และที่สําคัญคือ สมาชิก ผู้ใช้ รถใช้ ถนนซึ่งติดตามฟั ง จส.100 และ
พร้ อมใจกันเอาใจช่วย บางรายก็อํานวยความสะดวก โดยการเปิ ดทางให้ รถพยาบาล หรื อรถแท็กซี่
เพื่อให้ ถึง ที่หมายทันเวลา นอกจากนี ้ การที่สมาชิก โทรศัพ ท์เข้ ามาช่วยตังชื
้ ่อให้ กับทารกที่ เกิ ด
ฉุกเฉินในสถานการณ์นนๆ
ั ้ ยังสื่อถึงความรู้สกึ เป็ นครอบครัวเดียวกัน ทังที
้ ่ตา่ งก็ไม่เคยพบหน้ า หรื อ
รู้ จั ก กั น มาก่ อ น และก่ อ ให้ เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ บบใหม่ ซึ่ ง เกิ ด จากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า น
โทรศัพท์มือถืออีกด้ วย
แม้ ว่าปั จจุบนั จะมี ตํารวจจราจรในโครงการตามพระราชดําริ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ ไ ข
ปั ญ หาจราจรในชั่วโมงเร่ ง ด่วนแล้ ว ตํ ารวจจราจรในโครงการดัง กล่าวยัง สามารถให้ การปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ น เช่น ช่วยเหลื อประชาชนที่ไ ด้ รับบาดเจ็บ หรื อมีอาการเจ็ บป่ วยฉุกเฉิ นต่างๆ
รวมถึงการทําคลอดฉุกเฉินให้ กบั หญิงใกล้ คลอด ซึ่ง ต้ องเดินทางไปโรงพยาบาล แต่ประสบปั ญหา
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การจราจรติดขัดอย่างหนัก ก่อนจะนําส่งโรงพยาบาล ฯลฯ (สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
, 2542: ออนไลน์) แต่ จส.100 ก็ยงั คงทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการให้ ความช่วยเหลือ ประสานงาน
กับทังโรงพยาบาล
้
สมาชิกผู้ใช้ รถใช้ ถนน และตํารวจจราจร ผ่านการรายงานออกอากาศ จนถึง
ปั จจุบนั เช่น ขอความร่วมมือให้ สมาชิก ช่วยเปิ ดเส้ นทางให้ รถแท็กซี่ที่กําลังพาหญิงใกล้ คลอดไป
โรงพยาบาลได้ อย่างปลอดภัย และทันท่วงที เป็ นต้ น
กรณีการแจ้ งรถหาย ยกตัวอย่างเช่น สมาชิก จส.100 รายหนึ่งเดินทางไปงานบุญที่วดั
โดยจอดรถไว้ ไ ม่ไกลจากวัด เมื่อถึง เวลาที่ จะกลับบ้ านกลับพบว่ารถหายไป จึง โทรมาขอความ
ช่วยเหลือที่สถานี โดยอธิบายว่ารถที่หายเป็ นรถเบ๊ นซ์สีแดง พร้ อมทังแจ้
้ งหมายเลขทะเบียนรถ ที่
สําคัญคือ แจ้ งว่าในรถจะบันทึกเฉพาะสถานีวิทยุ จส.100 เท่านัน้ เมื่อติดเรื่ องยนต์ก็จะได้ ยินเสียง
ผู้ดําเนินรายการทันที หลังจากที่ประกาศหาซํ ้าออกอากาศอยู่ 3 ครัง้ ก็มีผ้ ฟู ั งโทรเข้ ามาแจ้ งว่าพบ
เห็นรถยนต์คนั ดังกล่าว โดยสิ่งที่สงั เกตได้ ชดั เจนที่สดุ ก็คือ เสียงของผู้ดําเนินรายการซึ่งดังออกมา
จากวิทยุตดิ รถยนต์คนั ดังกล่าวนัน่ เอง เนื่องมาจากประตูรถได้ ถกู เปิ ดทิ ้งเอาไว้ จึงทําให้ ได้ ยินเสียง
จากวิทยุชดั เจน เมื่อทราบดังนัน้ ทังเจ้
้ าหน้ าที่ จส.100 และผู้ฟังต่างก็แสดงความยินดีที่ ได้ รถคืน
(ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
แม้ ว่าเหตุการณ์ลกั ษณะดังกล่าวจะเกิดขึ ้นอยู่บ่อยครัง้ และส่วนใหญ่จะไม่ได้ รถคืน แต่
การที่สมาชิกช่วยกันสังเกต ส่งต่อข้ อมูล โทรศัพท์เข้ ามาแจ้ งว่าพบรถยนต์ลกั ษณะใกล้ เคียงกับที่
แจ้ งหาย แม้ ว่าจะไม่ใช่คนั ที่สูญหาย ก็สะท้ อนถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะ ผ่านการช่วยเหลือกัน
ของกลุ่มคนซึ่งคุ้นเคยทางเสียง แต่ไม่เคยพบหน้ า โดยมี จส.100 เป็ นสื่อกลางให้ มารวมตัว และ
ช่วยเหลือกัน นอกเหนือจากการรายงานจราจร ทังนี
้ ้ กรณีการแจ้ งรถหาย และขอความช่วยเหลือ
ออกอากาศผ่าน จส.100 จะมีสมาชิกโทรเข้ ามาถามรายละเอียด รวมถึงช่วยกระจายข่าวผ่า น
ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะผ่านทางเครื อข่ายสังคมแบบใหม่ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ของแต่ละคน
(นุช, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555) จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะในรูปแบบหนึ่ง
คือ การไม่เพิกเฉยต่อปั ญหาของผู้อื่น การลงมือช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่ได้ ร้ ูจกั กันมาก่อน แต่อยู่ร่วมกัน
ในสังคม ที่สําคัญคือ การใช้ เครื อข่ายสังคมแบบใหม่ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ซึ่งเมื่อการกระทําใน
ลักษณะนี ้แพร่ขยายออกไป ย่อมเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมในวงกว้ าง
กรณีเหตุการณ์มหาอุทกภัย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 โดยเหตุการณ์ในครัง้ นันได้
้ สร้ าง
ความเดือดร้ อนให้ กับประชาชนจํานวนมาก หนึ่งในกลุ่มผู้ที่ได้ รับความเสี ยหายจากเหตุการณ์ใน
ครัง้ นัน้ คือ ผู้ประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กรณี ประตูระบายนํ ้าคลองบ้ าน
พร้ าวพังทลายลง และมีการแจ้ งเตือนว่านํ ้าจะทะลักมาที่กรุงเทพฯ จึงต้ องการรับบริ จาคตู้คอนเทน
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เนอร์ และแท่งกันนํ
้ ้าจํานวนมาก ผ่านทางสถานีวิทยุ จส.100 หลังจากนันประมาณ
้
10 นาที ก็มีผ้ ู
โทรเข้ ามาที่ สถานี และแสดงความประสงค์ที่จะมอบอุปกรณ์ดงั กล่าวให้ ซึ่ง จส.100 ได้ ประกาศ
ออกอากาศว่า มี อุปกรณ์ แล้ วแต่ขาดรถในการส่ง ต่อมา ก็มีผ้ ูโทรมาอาสานํารถบรรทุก 18 ล้ อ
พร้ อมคนขับ ไม่คิดค่านํ า้ มัน เพื่ อนํ าอุปกรณ์ ไ ปส่ง ให้ ในช่วงเวลานัน้ จะพบเห็น พลเมื องดีที่ มี
จิตสํานึกสาธารณะจํานวนมาก เนื่องจากเป็ นมหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุ งเทพฯ
หรื อกรณีเจ้ าของกิจการโรงงานนํ ้าตาลทราย อาสาผ่านทาง จส.100 บริ จาคถุงบรรจุนํ ้าตาลทราย
ขนาดใหญ่ เพื่ อนํามาใช้ เป็ นถุง ทรายกัน้ นํา้ โดยทุกคนต่างร่ วมแรง ร่ วมใจกัน เพื่อช่วยเหลื อผู้
ประสบมหาอุทกภัยในครัง้ นี ้
“ตอนนํ ้าท่วมที่ผา่ นมา พี่ได้ เห็นคนดีเยอะ เห็นจิต
อาสาเยอะ เขาช่วยจริ งๆ นะ เราเป็ นแค่สื่อกลาง รายงานข่าว
ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน รับบริ จาคของ เอาของไปส่ง ทําให้
เห็นว่าเมื่อประเทศชาติเดือดร้ อน ต้ องการความช่วยเหลือ ทุก
คนก็จะมารวมตัว ช่วยกัน แม้ จะไม่เคยรู้ จกั กัน แต่ก็เป็ นคนไทย
เหมือนกัน“
(วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
โดยสรุปแล้ ว เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิ ดขึ ้นในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ล้ วนสะท้ อนให้ เห็นถึง
การมีจิตสํานึกสาธารณะที่ปรากฏในชุมชนเสมือนจริ ง ซึ่งสมาชิกต่างก็ไม่เคยรู้ จกั กันมาก่อน ไม่
จําเป็ นต้ องพบหน้ ากัน หากแต่มีจิตสํานึกสาธารณะ กล่าวคือ การคํานึงถึงส่วนรวม พร้ อมที่จะช่วย
แก้ ปัญหาให้ กบั สังคม เช่น เมื่อใดก็ ตามที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งต้ องการความร่วมมือ การช่วยเหลือกัน
อย่างเร่ งด่วน สมาชิกก็พร้ อมที่จะรวมตัว และช่วยเหลือกัน โดยมีสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นสื่อกลาง
ในการประชาสัม พัน ธ์ ประสานงานกับ สมาชิ ก และหน่ว ยงานต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
ช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี ้ การรายงานเรื่ องราวต่างๆ ออกอากาศทาง จส.100 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขอความช่วยเหลือ และมีผ้ ใู ห้ การช่วยเหลือกระทัง่ เหตุการณ์คลี่คลาย ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกหันมาสนใจ ใส่ใจกับปั ญหาของผู้อื่นในสังคม การไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่ต้องการความ
ร่วมมือ หรื อการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงช่วยปลูกฝั ง ส่งเสริ มให้ เกิดจิตสํานึกสาธารณะของผู้คน
ในสังคมนัน่ เอง
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3. จิตสํานึกสาธารณะในกิจกรรมอื่นๆ เช่น ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 มีส่วนสําคัญในการ
รณรงค์ให้ ผ้ ใู ช้ รถทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัย ทังนี
้ ้ เนื่องมาจากทางสถานีได้ ลงความเห็นว่า อุบตั ิเหตุที่
เกิดขึ ้นส่วนใหญ่ล้วนมาจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้ รถ ดังนัน้ สถานีจึงหาข้ อมูลเกี่ยวกับ
เข็มขัดนิรภัย รวมถึงตัวอย่างอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ ้น เช่น เมื่อปี พ.ศ.2535 มีรายงานข่าว
กรณีที่คณ
ุ จินตรา สุขพัฒน์ นักแสดงชื่อดังประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ แต่คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ จึง
ปลอดภัย โดยทาง จส.100 ได้ ติดต่อขอสัมภาษณ์ คณ
ุ จินตราออกอากาศ และนายแพทย์แท้ จริ ง ศิ
ริ พาณิชย์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆ ได้ โทรศัพท์เข้ ามายังสถานี เพื่อให้
ความรู้ เกี่ ยวกับเข็มขัดนิรภัย และได้ รับความสนใจจากสมาชิก เป็ นอย่างมาก ขณะเดียวกัน จส.
100 ก็นําประเด็นนี ้เป็ นหัวข้ อหลักในช่วง จส.สนทนา โดยจัดติดต่อกันเป็ นเวลา 31 วัน แบ่งเป็ น
หัวข้ อย่อยต่างๆ เช่น คนท้ องกับเข็มขัดนิรภัย รูปแบบของเข็มขัดนิรภัย ประเทศที่บงั คับใช้ เข็มขัด
นิรภัย ประสบการณ์การรอดชีวิตจากการใช้ เข็มขัดนิรภัย อุบัติเหตุที่เกิดขึ ้นจากการไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ ซึ่งมีผ้ ใู ห้ ความสนใจโทรมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น หลายประเภท ทังประชาชน
้
ทัว่ ไป นักวิชาการ แม้ กระทัง่ นักการเมือง เช่น คุณสมัคร สุนทรเวช ท้ ายสุดทาง จส.100 ได้ สรุ ป
ความเห็นทังหมดว่
้
า ประเทศไทยควรจะมีกฎหมายบังคับให้ ใช้ เข็มขัดนิรภัย (ศิวพร ญาณวิทยากุล
, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555) จึงนําไปสู่การออกกฎหมายบังคับใช้ เข็มขัดนิรภัย สําหรับผู้ใช้ รถ
จนถึงปั จจุบนั คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 มาตราที่ 1-5 (กฎหมาย
ไทย, 2545: ออนไลน์) รวมถึงการที่ จส.100 มีส่วนสนับสนุนให้ เกิดการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อ
ความปลอดภัยในการขับขี่ให้ เข้ มข้ นมากยิ่งขึ ้น เช่น การขับรถตามกฎจราจร การรณรงค์เมาไม่ขบั
การรณรงค์สวมหมวกกันน็อค ฯลฯ (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
การที่ จส.100 เปิ ดโอกาสให้ สมาชิก ผู้ที่สนใจ ตลอดจนบุคคลที่มีความรู้ จากหลากหลาย
อาชีพ โทรศัพท์เข้ ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้ รถ กระทัง่
ร่วมกันผลักดันให้ เกิดเป็ นกฎหมายบังคับใช้ เข็มขัดนิรภัยสําหรับผู้ใช้ รถนัน้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการ
คํานึงถึงผู้อื่นของผู้ใช้ รถ ใช้ ถนน กล่าวคือ การผลักดันให้ เกิ ดกฎหมายเช่นนี ้จะเป็ นประโยชน์กับ
ผู้ใช้ รถทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทัง้ ยังเป็ นการช่วยลดความรุ นแรง และความสูญเสียที่เกิดขึน้ จาก
อุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ดังนัน้ การเปิ ดโอกาสให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูล ความคิดเห็น และการให้
ความรู้ ที่เ ป็ นประโยชน์เกี่ ยวกับการคาดเข็ มขัดนิรภัยจากบุคคลต่างๆ ผ่าน จส.100 ย่อมมีส่วน
ส่งเสริ ม ปลูกฝั งจิตสํานึกสาธารณะให้ กบั สมาชิก ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ รถ ใช้ ถนน ให้
คํานึงถึงความปลอดภัยของทังตนเองและผู
้
้ อื่น และร่วมกันผลักดันให้ เกิดเป็ นกฎหมายบังคับใช้ กบั
ผู้ขบั ขี่ทกุ คน จึงเท่ากับเป็ นการคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ รถทุกคนนัน่ เอง
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4.2 ข้ อจากัดของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
4.2.1 การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
จากเหตุการณ์ ความไม่ส งบทางการเมืองของไทยในช่วงปี พ.ศ.2551-2553 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ในสัง คม เกิ ดการแบ่งแยกทางความคิดในเรื่ องการเมื อง เกิ ดความ
ขัดแย้ งภายในกลุม่ ต่างๆ รวมไปถึงสร้ างความเสียหายต่อทังชี
้ วิต และทรัพย์สินของประชาชนทัว่ ไป
จึงน่าสนใจว่าชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 จะได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งในเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่
จากการสัมภาษณ์ผ้ ดู ําเนินรายการ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวพบว่า ช่วงเวลานันสมาชิ
้
ก
จส.100 ต่างก็มีหลายสี กล่าวคือ มีความคิด ความเห็นทางการเมืองซึ่งแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
นโยบายหลักของสถานีตงแต่
ั ้ ก่อตัง้ คือ
1. เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม
2. เพื่อรักษาศีลธรรมอันดีของสังคม
3. การมีจดุ ยืนในสิ่งที่ถกู ต้ อง
4. ความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด แม้ ว่าผู้ดําเนินรายการจะมีความชื่นชอบ
พรรคการเมือง หรื อแนวคิดทางการเมืองใดเป็ นการส่วนตัว ก็ต้องไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่ อง
การเมืองออกอากาศเด็ดขาด
5. ห้ ามไม่ให้ มีการเปิ ดโอกาส หรื อเปิ ดทางให้ กลุม่ ใดๆ มาแสวงหาประโยชน์จากสถานี
ดังนัน้ ในช่วงเวลาที่ตงึ เครี ยดในช่วงนัน้ ผู้บริ หารสถานีจึงมอบหมายให้ ผ้ ูดําเนินรายการที่
มีประสบการณ์ทํางานสูงมาดําเนินรายการ เพราะหากผู้ดําเนินรายการที่ยงั ไม่มีประสบการณ์มาก
พอ ก็อาจเผลอแสดงความเห็นทางการเมือง และผลที่ จะตามมา คือ สมาชิกซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ ามจะ
โทรศัพท์มาต่อว่า และก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างผู้ดําเนินรายการกับสมาชิก (วีณา เสรี อรุโณ,
สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
ยกตัวอย่างเช่น ช่วงที่มีการปิ ดล้ อมสถานที่ราชการต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือ โรงพยาบาล ผู้
ดําเนินรายการในเวลานัน้ ได้ พูดออกอากาศในลักษณะว่า มี ผ้ ูได้ รับผลกระทบจํานวนมาก คือ
ผู้ป่วยที่รอรับการรักษา และอยู่ในระหว่างการรักษา ที่สําคัญคือ ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ ง
ใดๆ แต่กลับต้ องเป็ นเหยื่อของผู้ที่มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน โดยหากผู้ป่วยเป็ นพ่อแม่
ญาติพี่น้องของผู้ชมุ นุมแล้ วจะรู้สึกอย่างไร เพราะการเรี ยกร้ องทางการเมืองจะต้ องไม่กระทบกับผู้
บริ สทุ ธิ์ จึงขอให้ ไปชุมนุมบริเวณอื่น ไม่ควรมาที่โรงพยาบาล ขณะเดียวกัน ยังพบว่าช่วงที่มีการปิ ด
โรงพยาบาล เรตติ ้งของสถานี สงู มาก วัดได้ จากกลุ่มคนเสื ้อแดงซึ่งโทรเข้ ามายังสถานีเป็ นจํานวน
มาก เพื่อตําหนิฝ่ายตรงข้ าม แต่ส่วนใหญ่คําพูดลักษณะดังกล่าวก็ถูกตัดไม่ให้ ออกอากาศ แต่ก็มี
บางครัง้ ที่ผ้ โู ทรเข้ ามารายงานเหตุการณ์ แต่ปิดท้ ายด้ วยการต่อว่าฝ่ ายตรงข้ าม กระทัง่ เจ้ าหน้ าที่
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ข้ อมูลต้ องขอร้ องให้ ผ้ ดู ําเนินรายการไม่พดู หรื อแสดงความเห็นทางการเมืองออกอากาศ เพราะสิ่ง
ที่ตามมา คือ มีผ้ โู ทรมาต่อว่า แสดงความเห็นทางหลังไมค์จํานวนมาก เกินกว่าที่จํานวนเจ้ าหน้ าที่
ข้ อมูลจะรับไหว
“น้ องข้ อมูลจะบอกว่า พี่คะพี่อย่าพูดเรื่ องการเมืองออกอากาศ
เลย พี่เอาตัวรอดได้ แต่พวกหนูตาย หูชา เพราะพี่แก่แล้ วไง ผ่านมา
เยอะ หนึง่ คือเราไม่กลัว เรามีจดุ ยืน บางเคสเราต้ องเล่น ก็ประชุมกัน
แล้ วก็สรุปว่าด่าไปเลย ลุย เพราะมันปิ ดโรงพยาบาล“
(ผู้ดําเนินรายการคนที่หนึง่ , สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
ต่อมา ผู้บริหารสถานีได้ เรี ยกประชุมบรรดาผู้ดําเนินรายการ และมีผลสรุปว่า อนุญาตให้ ผ้ ู
ดําเนินรายการตําหนิผ้ ซู ึ่งกระทําความผิด เช่น จัดการชุมนุมที่สร้ า งความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้อื่น การ
ปิ ดสถานที่ราชการ เช่น โรงพยาบาล ฯลฯ และจากเหตุการณ์ ครัง้ นันส่
้ งผลให้ สมาชิกบางส่วนไม่
พอใจการทํางานของสถานี บ้ างก็ไม่ติดต่อกับทางสถานีอีกต่อไป บ้ างก็เลือกที่จะโทรมารายงาน
พูดคุยกับผู้ดําเนินรายการที่ตนชื่นชอบ ขณะที่ ผู้ดําเนินรายการเกื อบทัง้ หมดจะตัดบท ตัดสาย
ไม่ให้ มีการพูด หรื อแสดงความเห็นทางการเมือง (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูดําเนินรายการในขณะนัน้ เกี่ ยวกับ การรายงานสภาพการจราจร
เหตุการณ์ในช่วงเวลานัน้ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ต่างยืนยัน ว่า จส.100 จะรายงานเฉพาะสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นในเวลานันแต่
้ เพียงอย่างเดียว เช่น มีการชุมนุมบริ เวณใดบ้ าง มีการปิ ดถนนบริ เวณใดบ้ าง
โดยจะเน้ นการรายงานข่าว รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ ้น
“ตอนเขาปิ ดโรงพยาบาล พวกเสื ้อแดงก็ร้ ูว่าเราด่า แต่ถ้าไม่ถึง
ขันประณามเขา
้
เขาก็จะทําไม่ร้ ูไม่ชี ้ เพราะคนฟั งพวกนี ้ บางกลุ่มเป็ น
แฟนเก่า เรา เห็นหน้ ากันอยู“่
(ผู้ดําเนินรายการคนที่สอง, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
ผู้บริ หารของ จส.100 เน้ นถึงการยึดถือความถูกต้ องเป็ นหลักในการทํางาน โดยผู้ดําเนิน
รายการทุกคนจะตําหนิเมื่อบุคคลใดๆ ก็ตามกระทําในสิ่งซึ่งไม่ถกู ต้ อง และกระทบต่อความสงบสุข
ของสังคม ทังยั
้ งยอมรับว่า ทุกฝ่ ายต่างก็ต้องการให้ จส.100 เป็ นพวกตน แต่สถานีวิทยุ จส.100
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จะต้ องเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด โดยผู้บริ หารของทางสถานีได้ แสดงจุดยืนชัดเจนว่า
จส.100 จะอยูเ่ คียงข้ างพระเจ้ าอยูห่ วั เสมอ (วีณา เสรี อรุโณ, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
อย่างไรก็ดี ภายใต้ สถานการณ์ ความขัดแย้ งระหว่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก อ้ างอิงความ
จงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริ ย์ และกล่าวหาอีกฝ่ ายว่า ไม่จงรักภักดี การที่ จส.100 ประกาศจุดยืน
เช่นนี ้ ก็สามารถแสดงให้ เห็นได้ วา่ จส.100 มีจดุ ยืนทางการเมืองแบบใด
เมื่อผู้วิจัยสอบถามสมาชิก จ.ส.ส ต่างก็ยืนยันว่า ช่วงเวลาดังกล่าว จส.100 จะรายงาน
เฉพาะข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นเท่านัน้ ไม่มีการแสดงความเห็นใดๆ ทางการเมือง ทังยั
้ งยืนยัน
ว่า สมาชิกส่วนใหญ่ต่างรู้ดีว่า จส.100 เป็ นสถานีวิทยุเกี่ยวกับข่าวสารและการจราจร ไม่ใช่สถานี
วิทยุเกี่ยวกับการเมือง โดยหากสมาชิกสนใจที่จะพูดคุย ถกเถียงเรื่ องการเมือง ก็ควรจะติดตามรับ
ฟั งสถานีวิทยุคลื่นอื่นๆ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักเกี่ยวข้ องกับเรื่ องทางการเมืองมากกว่า (เม้ งไฟฟ้า,
สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2555)
แม้ วา่ สมาชิกของ จส.100 จะมีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่การไม่เปิ ดโอกาสให้
สมาชิก ผู้ที่สนใจ โทรศัพท์เข้ ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่ องการเมือง ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม จึง
เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ที่ ทํ า ให้ ชุ ม ชนสถานี วิ ท ยุ จส.100 ดํ า รงอยู่ ไ ด้ ตลอดจนสามารถก้ าวผ่ า น
สถานการณ์ความขัดแย้ งทางการเมืองดังกล่าวมาได้ ในที่สดุ ประกอบกับการที่สมาชิกส่วนใหญ่
ต่างก็ยอมรับในการไม่ยงุ่ เกี่ยวในเรื่ องทางการเมืองของสถานี ยอมรับได้ ว่าสถานีจะไม่ชี ้นําทางการ
เมืองไม่ว่ากับฝ่ ายใด โดย จส.100 จะมุ่งเน้ นการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น โดยไม่มีการแสดง
ความคิดเห็นใดๆ
ทังนี
้ ้ แม้ ว่าการปิ ดกัน้ ไม่ให้ สมาชิก ผู้ที่สนใจโทรศัพท์เข้ ามาแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองภายในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 นัน้ จะสะท้ อนถึงการสร้ างกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างสถานี
กับสมาชิก กระทัง่ มีส่วนทําให้ ชุมชนเสมือนจริ งแห่งนี ้ดํารงอยู่ได้ แต่ก็อาจทําให้ ประเด็นทางการ
เมื องบางเรื่ อง ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ ในสัง คม เช่น
นโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมายต่างๆ ฯลฯ ไม่ได้ ถกู นํามาถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สดุ ให้ กบั สังคม
4.2.2 การเป็ นองค์ กรธุรกิจ
ด้ วยเหตุที่สถานีวิทยุ จส.100 เป็ นองค์กรธุรกิจ บริหารจัดการแบบเอกชน มีคา่ ใช้ จา่ ยใน
การบริหารงาน ทําให้ จําเป็ นต้ องแสวงหารายได้ เพื่อความอยูร่ อด โดยรายได้ หลักของสถานีมาจาก
การขายเวลาโฆษณา ซึ่ง ผู้บริ หารสถานีจะเป็ นผู้กําหนดช่วงเวลาและระยะเวลาของโฆษณาที่
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ออกอากาศ ขณะที่การเลือกโฆษณาของทางสถานี ก็ไม่ได้ มีการจําเพาะเจาะจงประเภทของสินค้ า
แต่อย่างใด แต่ส่วนใหญ่ แล้ วบริ ษัทซึ่งติดต่อขอซื ้อเวลาโฆษณาจะคํานึงถึงกลุ่มผู้ฟัง จส.100 เป็ น
หลัก เช่น โฆษณานํ ้ามันเครื่ อง ฟิ ล์มกรองแสงติดรถยนต์ ฯลฯ ทังนี
้ ้ ต่างก็เห็นว่าสมาชิก จส.100
ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ขบั รถที่มีรายได้ พอสมควร จึงเลือกที่จะเลือกซื ้อเวลาโฆษณาของสถานี (วีณา
เสรี อรุ โณ, สัมภาษณ์ , 22 กุมภาพันธ์ 2555) อย่างไรก็ดี แม้ ว่าทางสถานีจะพยายามจัดสรร
ช่วงเวลาการโฆษณาให้ เหมาะสมที่สุด โดยไม่ให้ กระทบกับช่วงเวลาการรายงานจราจรในช่วง
เร่ งด่วน แต่ก็ยงั คงได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์จากสมาชิกว่า จส.100 มี ช่วงเวลาการโฆษณามาก
เกินไป ทํ าให้ ส มาชิ กบางส่วนไม่ค่อยติดตามรับฟั ง จส.100 มากเหมื อนในอดีต หรื อเลือกที่จ ะ
ติดตามสถานีวิทยุอื่นที่มีรูปแบบใกล้ เคียงกันมากกว่า (ไมเคิลโจ, สัมภาษณ์ , 21 พฤษภาคม
2555)
4.2.3 การแข่ งขันระหว่ างสถานี
ไม่เ พี ยงแต่ส ถานี วิทยุ จส.100 เท่านัน้ ที่ รายงานข่า วสาร และสภาพการจราจรในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ ก ผู้ที่สนใจโทรศัพท์ เข้ ามารายงานสภาพ
การจราจร แจ้ ง อุบัติ เ หตุ ตลอดจนขอความช่ว ยเหลื อ ต่า งๆ แต่ ยัง มี ส ถานี วิ ท ยุซึ่ ง มี รู ป แบบ
คล้ ายคลึงกับ จส.100 ไม่วา่ จะเป็ น สถานีวิทยุพิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ (สวพ.91) สถานีจราจรเพื่อสังคม
(TRS 99.5) ทําให้ จส.100 ต้ องพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และวิธีการนําเสนอข้ อมูลอยู่
เสมอ เพื่อให้ สามารถแข่งขันในฐานะองค์กรธุรกิจได้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องรักษาเอกลักษณ์ของ
สถานี เช่น การเปิ ดเพลงบรรเลงคัน่ รายการ โดยสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นสถานีวิทยุแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่เปิ ดเพลงบรรเลงระหว่างรายการ และเป็ นเพลงไทยเท่านัน้ ซึ่งเอกลักษณ์ดงั กล่าวมี
ส่วนช่วยให้ ผ้ ฟู ั งจดจํา จส.100 ได้ อีกด้ วย (ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555)
4.3 สรุปบทบาทด้ านสังคมของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การพูด คุย กับ ผู้ดํ า เนิ นรายการ และสมาชิ ก ชมรม จ.ส.ส
บางส่วน ตลอดจนติดตามรับฟั งสถานีวิทยุ จส.100 สรุปได้ ว่า สถานีวิทยุ จส.100 เปรี ยบเสมือน
สื่อกลางในการประสานงาน ให้ ความช่วยเหลื อสมาชิก ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ ต้องการความ
ช่วยเหลือ โดย จส.100 จะช่วยประสานงานกับทังตํ
้ ารวจ ทหาร หน่วยกู้ภัย รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และเอกชนต่างๆ เนื่องจากสถานีไม่สามารถดําเนินการทุกอย่างได้ เพียงลําพัง แต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือ การช่วยเหลือ คําแนะนําจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนันๆ
้
ขณะที่ สมาชิกล้ วนเป็ นส่วนสําคัญที่ก่อให้ เกิดกิจกรรม โครงการ และเรื่ องราวที่เป็ น
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ประโยชน์ กับสัง คม จากการรวมตัว ให้ คํ า แนะนํ า และช่ว ยเหลื อ กัน เมื่ อ เกิ ด เหตุฉุก เฉิ น หรื อ
เหตุการณ์ ที่ต้องอาศัยความร่ วมมื อจากสมาชิก ดังนัน้ เมื่อทังสื
้ ่อกลาง คือ จส.100 และสมาชิก
ทัง้ หลายได้ ม าร่ ว มมื อ และช่ว ยเหลื อ กัน จึง นํ า ไปสู่โ ครงการ กิ จกรรม รวมถึ ง เหตุก ารณ์ ที่ น่ า
ประทับใจและเป็ นประโยชน์กบั สังคม นอกจากนี ้ เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นไม่ว่าจะเป็ น บุคคลหลง
ทาง บุคคลคิดสัน้ การคลอดบุตรฉุกเฉิน การแจ้ งรถหาย การรณรงค์ให้ ผ้ ใู ช้ รถ ใช้ ถนนขับขี่อย่าง
ปลอดภัย ฯลฯ ล้ วนมีส่วนสําคัญในการเสริ มสร้ างจิตสํานึ กสาธารณะของสมาชิก ในชุมชนเสมือน
จริงแห่งนี ้ เริ่มจากการคํานึงถึงผู้อื่นในสังคม การลงมือช่วยเหลือ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่ง
เป็ นรากฐานที่ดีในการขยายขอบเขตไปสูร่ ะดับสังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
อย่างไรก็ดี ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ก็มีข้อจํากัดบางประการ เช่นเดียวกับชุมชนกายภาพ
ได้ แก่ การไม่อนุญาตให้ ส มาชิกแสดงความเห็นทางการเมือง ส่วนหนึ่งเพราะสถานีไม่ต้องการให้
เกิดความขัดแย้ งระหว่างสมาชิก ซึ่งอาจมีผลต่อการคงอยู่ของชุมชน หรื อการที่สถานีวิทยุ จส.100
เป็ นองค์กรธุรกิจ ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด อาศัยการขายเวลาโฆษณาเป็ นรายได้
หลัก แม้ ส ถานี จ ะพยายามจัด ช่ ว งเวลาโฆษณาให้ เ หมาะสม แต่ก็ ไ ม่ส ามารถหลี ก เลี่ ย งการ
วิพากษ์ วิจารณ์ จากสมาชิกในเรื่ องดังกล่าวได้ ขณะที่ข้อจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ การแข่งขัน
ระหว่างสถานี โดยปั จจุบนั นอกจากสถานีวิทยุ จส.100 แล้ ว ยังมีสถานีวิทยุที่มีรูปแบบใกล้ เคี ยงกัน
ไม่วา่ จะเป็ นสถานีวิทยุพิทกั ษ์ สนั ติราษฎร์ (สวพ.91) หรื อสถานีจราจรเพื่อสังคม (TRS 99.5) ทําให้
จส.100 ต้ องพัฒนารู ปแบบ และวิธีการนําเสนอข้ อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ สามารถแข่งขันในฐานะ
องค์กรธุรกิจได้
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บทที่ 5
การทาความเข้ าใจชุมชนแบบใหม่ กรณีชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วในบทที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับการศึกษาเรื่ องชุมชนที่ผ่านมาซึ่งพบว่า
ส่วนใหญ่จะศึกษาความเป็ นชุมชนในเชิงกายภาพ หรื อชุมชนซึ่งพบเห็นได้ โดยทัว่ ไป สมาชิกมีปฎิ
สัมพันธ์กนั ทางตรง (พบปะกันโดยตรง) ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เจริ ญ
ขึ ้นเรื่ อยๆ ทําให้ เกิดชุมชนรูปแบบใหม่ขึ ้นมากมาย จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนรูปแบบใหม่ตา่ งๆ
เพิ่มขึ ้นเช่นกัน โดยหนึ่งในนันก็
้ คือ การศึกษาเรื่ องชุมชนเสมือนจริ ง ซึ่งเป็ นชุมชนที่ไม่มีพื ้นที่แน่ชดั
สมาชิ ก กระจายตัวอยู่ตามที่ ต่า งๆ สมาชิ กไม่จํ า เป็ นต้ องพบหน้ า กัน แต่ติด ต่อ สื่ อสารกัน ผ่า น
เทคโนโลยี นอกจากนี ้ ยัง พบว่า ที่ ผ่า นมาจะเน้ นศึกษาชุม ชนเสมื อนจริ ง ในรู ปแบบที่ สมาชิ ก
ติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ชุมชนออนไลน์ตา่ งๆ เป็ นหลัก แต่กลับไม่คอ่ ยมี
การศึกษาชุมชนเสมือนจริ ง ในรู ปแบบที่สมาชิกติดต่อสื่อสารกัน ผ่านสื่อกลางอื่นๆ ดังนัน้ จึงเป็ น
ที่ ม าของการศึกษาชุม ชนเสมื อนจริ ง กรณี ชุม ชนสถานี วิทยุ จส.100 ซึ่ง มี โ ทรศัพ ท์ มื อถื อ และ
คลื่นวิทยุเป็ นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่ างสมาชิก จากการศึกษายังทําให้ พบว่า ชุมชน
เสมือนจริงแห่งนี ้ได้ แปลงสภาพเป็ นกลุม่ ย่อยซึง่ พบเห็นได้ และมีบทบาทสําคัญในชุมชนสถานีวิทยุ
จส.100 ซึ่งก็คือ ชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม (จ.ส.ส) และยังนํามาสู่การทําความเข้ าใจชุมชน
แบบใหม่ในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
5.1 การก่ อตัวของกลุ่มสมาชิก จ.ส.ส ในชุมชนกายภาพ
จากการที่ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะความเป็ นชุมชนเสมื อนจริ ง กรณี ชุม ชนสถานี วิทยุ
จส.100 ในบทที่ 3 ซึง่ พบว่าชุมชนเสมือนจริงแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นโดยมีสถานีวิทยุเป็ นสื่อกลาง ในการ
รายงานสภาพการจราจรในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ตลอดจนข่าวสาร เหตุการณ์ ต่างๆ ที่
เกิ ดขึน้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ สมาชิ ก ผู้ที่สนใจเรื่ องราวเกี่ ยวกับข่าวสารและ
การจราจร เข้ ามามีสว่ นร่วมโดยการโทรศัพท์เข้ ามารายงานสภาพการจราจร อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจาก
พื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ กรุงเทพฯ รวมถึงแจ้ งเหตุ ขอความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ ได้ อีกด้ วย
ลักษณะของชุมชนเสมือนจริ งแห่งนี ้ จึงเปรี ยบเหมือนชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่
ร่ วมกัน มี การติดต่อสื่ อสารระหว่างกันผ่านทางโทรศัพท์ มื อถื อ คลื่ นวิทยุ และระบบสัญญาณ
อินเทอร์ เน็ต แม้ ว่าการสื่อสารในรู ปแบบดังกล่าวภายในชุมชนแห่งนี ้ จะไม่มีใครได้ ร้ ู จักกันอย่าง
แท้ จริ ง เนื่องจากผู้ที่เข้ ามาติดต่อสื่อสารกันนัน้ ต่างก็ใช้ นามแฝงแทนตัวเองกั นแทบทังสิ
้ ้น แต่เมื่อ
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สมาชิก ผู้ที่เข้ าร่ วมแต่ละคนเข้ ามาติดต่อสื่อสารกันเป็ นระยะเวลานานขึน้ ก็ย่อมเกิดความสนิท
สนม และคุ้นเคยกัน กระทัง่ มีการรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ย่อยๆ ภายในชุมชนเสมือนจริงแห่งนี ้
ตัวอย่างหนึ่งของกลุ่มย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นมา ในกรณีของชุมชนสถานีวิ ทยุ จส.100 ก็คือ กลุ่ม
สมาชิกชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม (จ.ส.ส) ซึ่งสมาชิกต่างก็ไม่เคยรู้ จกั กันมาก่อน แต่ค้ นุ เคย
สนิทสนมกันผ่านทางเสียงที่รายงานจราจรผ่านสถานีวิทยุ จส.100 กระทัง่ มีการนัดพบปะ ทําความ
รู้จกั กัน รวมตัวกันจัดตังเป็
้ นชมรม และร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมจนถึงปั จจุบนั
ในแง่ ห นึ่ ง การก่ อ ตัง้ ชมรม จ.ส.ส. อาจจะสะท้ อนถึ ง ความรู้ สึ ก ไม่ เ พี ย งพอของ
ความสัมพันธ์แบบเสมือน ทําให้ สมาชิกกลุ่มหนึ่ง จึงหาทางออกด้ วยการสร้ างชุมชนทางกายภาพ
เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ แบบซึ่งหน้ า หรื ออีกนัยหนึ่งเป็ นการตอบสนองความต้ องการของผู้คนที่
เต็ม ใจที่ จ ะมี ความสัม พันธ์ ใหม่ๆ ระหว่างกันด้ วย คุณลักษณะในข้ อนี ถ้ ื อเป็ นความแตกต่างที่
สําคัญระหว่างสมาชิกชมรม จ.ส.ส. กับสมาชิกของ จส.ในโลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ ซึ่งแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า ต้ องการเพียงแค่แบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับการจราจร และติดตามข้ อมูลต่างๆ จาก
สถานีผา่ นทางทวิตเตอร์ เท่านัน้
5.2 ความแตกต่ างระหว่ างกลุ่มสมาชิก จ.ส.ส ในชุมชนกายภาพ กับกลุ่มสมาชิกอื่นๆ
ของ จส.100 ในชุมชนเสมือนจริง
จากการทบทวนงานวิจยั ของธนภูมิ เรื องวิทยานุกลู เรื่ องชุมชนเสมือนของกลุ่มวัฒนธรรม
ฟุตบอลในกระดานข่าวอิเ ล็ กทรอนิก ส์ และการเก็ บ ข้ อมูลภาคสนามที่ ผ่า นมา ทํ าให้ ส ามารถ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสมาชิกชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม (จ.ส.ส) ในชุมชน
กายภาพ กับกลุ่มสมาชิกอื่นๆ ของ จส.100 ในชุมชนเสมือนจริ ง (ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100) เรื่ อง
ความเป็ นชุมชนได้ ดงั ต่อไปนี ้
จากองค์ประกอบของความเป็ นชุมชนเบื ้องต้ นของชุมชน ซึ่งประกอบด้ วย กลุ่มคน การจัด
ระเบียบทางสังคม และความสัมพันธ์ ทางสังคมระหว่างสมาชิก (สนธยา พลศรี , 2545: 31) เมื่อ
นํามาเปรี ยบเทียบกับกลุม่ สมาชิกอื่นๆ ในชุมชนเสมือนจริ ง (ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100) ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้ วย สมาชิกขาประจําที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิก จ.ส.ส สมาชิกซึ่งโทรเข้ ามา
นานๆ ครัง้ เช่น ขอความช่วยเหลือ หรื อสอบถามข้ อมูลต่างๆ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจตลอดจนหน่วยงานที่
ทํางานร่ วมกับ จส.100 กลุ่มผู้ให้ การสนับสนุนสถานี รวมถึงสมาชิกที่ติดตาม จส.100 ผ่านทาง
ทวิตเตอร์ และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งล้ วนแล้ วแต่แสดงให้ เห็นว่ากลุ่มสมาชิกประเภทนี ้ คือ กลุ่มคนที่มา
รวมตัวกัน ติดต่อสื่อสาร ทํากิจกรรมร่วมกันไม่วา่ จะเป็ น การรายงานสภาพการจราจร การแจ้ งเหตุ
การขอความช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ หากแต่การรวมกลุ่มของสมาชิกเหล่านี ้เป็ นไปในลักษณะเสมือน
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จริ ง กล่าวคือ ร่ างกายของแต่ละคนไม่ได้ มาอยู่ในพื ้นที่เดียวกัน แต่กระจายตัวอยู่ตามพื ้นที่ต่างๆ
ทั่ว กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล และสมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ ก็ ใ ช้ นามแฝงแทนตัว เองในการเข้ ามา
ติดต่อสื่อสารกัน จึงเกิดคําถามว่าผู้ฟังซึ่งไม่มีนามแฝง ไม่ได้ โทรศัพท์เข้ ามารายงานจราจร ไม่ได้
ร่วมกิจกรรมกับทางสถานี จะถือว่าเป็ นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนจริ งหรื อไม่ ซึ่งผู้วิจยั เห็น
ว่าคนกลุม่ นี ้ถือว่าเป็ นสมาชิกส่วนหนึง่ ของชุมชนประเภทนี ้เช่นกัน เพราะในชุมชนกายภาพก็ย่อมมี
กลุ่มคนที่เป็ นผู้ฟัง ผู้สงั เกตการณ์โดยไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เช่นกัน นอกจากนี ้ กลุ่มสมาชิก
เหล่ า นี ล้ ้ วนต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ฎ กติ ก า และระเบี ย บซึ่ ง ทางผู้ บริ ห ารของสถานี ไ ด้ กํ า หนดไว้
เช่นเดียวกัน รวมถึงการที่ตา่ งก็สนใจเรื่ องเดียวกัน คือ การจราจรนัน่ เอง
ส่วนกลุม่ สมาชิกของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 อีกประเภทหนึ่งซึ่งแปลงสภาพจากการเป็ น
สมาชิ ก ในรู ป แบบเสมื อ นจริ ง กล่ า วคื อ กระจายตัว อยู่ ต ามพื น้ ที่ ต่ า งๆ ติ ด ต่ อ กั น ผ่ า นทาง
โทรศัพท์มือถื อและคลื่นวิทยุ ไปสู่การรวมตัวกันในชุมชนกายภาพ กล่าวคือ ต่างก็อยู่ร่วมกันใน
เวลาและพื ้นที่เดียวกัน ร่วมกันก่อตังเป็
้ นชมรมของสมาชิก จส.100 ในนามชมรมจราจรสื่อสารเพื่อ
สังคม (จ.ส.ส) โดยมีจดุ ประสงค์ร่วมกัน เช่น การพูดคุยในเรื่ องต่างๆ การประชุมหารื อเรื่ องการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน และมีพื ้นฐานที่สําคัญคือ ต่างก็สนใจเรื่ องปั ญหา
การจราจรของกรุ เทพฯ เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ สมาชิกกลุ่มนี ้ก็จะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมายของ
บ้ านเมือง รวมถึงกฎระเบียบ ข้ อบังคับที่ตงขึ
ั ้ ้นมาเฉพาะกลุม่ อีกด้ วย
5.3 ข้ อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความเป็ นชุมชนเสมือนจริง กรณีชุมชนสถานีวิทยุ
จส.100
จากองค์ประกอบหลักของความเป็ นชุมชนที่ได้ กล่าวไปแล้ วในบทที่ 2 สามารถนํามา
เทียบเคียงกับลักษณะที่สําคัญบางประการของชุมชนเสมือนจริง กรณีชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ได้
ดังต่อไปนี ้
1. คน หรื อสมาชิกของชุมชน จากการศึกษาพบว่า สมาชิกของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
มีความหลากหลาย ไม่จํากัดเพศ วัย การศึกษา ฐานะทางสังคม (ดูตวั อย่างในภาคผนวก ค)
2. อาณาบริเวณ ในกรณีของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 พบว่า สมาชิกกระจายตัวอยูต่ าม
พื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดซึ่งแม้ ว่าจะไม่สามารถรับฟั งการรายงาน
จราจรจากทางสถานีได้ แต่สมาชิกก็ยินดีที่จะร่ วมรายงานจราจร หรื อแจ้ งอุบตั ิเหตุต่างๆ โดยใช้
อุปกรณ์สื่อสารหลัก คือ โทรศัพท์มือถือ (ดูตวั อย่างในภาคผนวก ง)
3. การติดต่อสื่อสาร การเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยสมาชิกของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ต่างก็เข้ า
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มาติดต่อ สื่ อสาร รายงานจราจร แจ้ ง อุบัติเหตุ และขอความช่วยเหลื อต่างๆ ผ่านช่องทางการ
สื่ อ สาร ไม่ ว่ า จะเป็ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ตลอดจนเครื อ ข่ า ยทางสัง คมแบบใหม่ คื อ ทวิ ต เตอร์
ขณะเดียวกัน ปฎิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างสมาชิกด้ วยกันเอง ระหว่างสมาชิกกับผู้ดําเนินรายการ
และระหว่างสถานีวิทยุ จส.100 กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ล้ วนก่อให้ เกิดความใกล้ ชิด สนิท
สนม คุ้นเคย การประสานงาน ความร่วมมือ การช่วยเหลือ รวมถึงความขัดแย้ ง หรื อปั ญหาต่างๆ
ซึง่ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ กบั ทุกชุมชน
4. ความสัมพันธ์ของสมาชิก จากปฎิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นในชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
สะท้ อนให้ เห็น ถึงความสัมพันธ์ ของสมาชิ ก ในชุมชนได้ เช่น ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก กลุ่ม
จ.ส.ส กับผู้ดําเนินรายการรุ่นเก่าซึ่งพบว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน กล่าวคือ รู้จกั สนิทสนม
กันเป็ นการส่วนตัว มี ก ารพูดคุยทักทายทัง้ ระหว่างการรายงานจราจรออกอากาศ และพูดคุย
ส่วนตัวในช่วงที่ จส.100 จัดกิจกรรมให้ สมาชิกเข้ าร่วม รวมถึงการที่สมาชิก จ.ส.ส เดินทางมาร่วม
อวยพรวันครบรอบการก่อตังสถานี
้
เป็ นประจําทุกปี ทังนี
้ ้ เนื่องมาจากการที่ สมาชิกกลุ่มดังกล่าว
โทรศัพท์เข้ ามารายงานจราจรเป็ นประจํา ตังแต่
้ เมื่อครัง้ ก่อตังสถานี
้
จนถึงปั จจุบนั
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์สมาชิก จ.ส.ส บางส่วนพบว่า เนื่องจากปั จจุบนั จส.100 มีผ้ ู
ดําเนินรายการรุ่นใหม่จํานวนมากซึ่งต่างก็ยงั ไม่ร้ ูจกั และคุ้นเคยกัน รวมถึงผู้ดําเนินรายการรุ่นใหม่
บางคน มีวิธีการจัดรายการที่เป็ นทางการ ไม่คอ่ ยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกพูดคุยเรื่ องราวที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับการจราจร การแจ้ งเหตุ หรื อการขอความช่วยเหลือต่างๆ ทําให้ สมาชิก จ.ส.ส บางคนห่าง
หายไปจากรายงานจราจรกับ จส.100 พอสมควร
5. การจัดระเบียบทางสังคม เช่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สําหรับชุมชน
สถานีวิทยุ จส.100 แล้ ว วัฒนธรรมหนึ่งซึ่งสมาชิ กทัง้ หลายต่างรับรู้ และปฎิบตั ิตาม คือ การไม่
แสดงความคิดเห็นเรื่ องการเมือง โดยวัฒนธรรมเรื่ องดังกล่าว เกิดขึน้ มาตังแต่
้ ก่อตังสถานี
้
และ
ยังคงยึดถืออยูจ่ นถึงปั จจุบนั แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ การที่ผ้ ดู ําเนินรายการรุ่นใหม่ ไม่เปิ ดโอกาสให้
สมาชิกทักทาย พูดคุยเรื่ องราวต่างๆ นอกเหนือจากการรายงานจราจร โดยให้ เหตุผลว่าข้ อมูล
ต่างๆ ที่เข้ ามายังสถานีมีเป็ นจํานวนมาก แต่เวลาในการรายงานออกอากาศมีจํากัด ทําให้ บางครัง้
ต้ องให้ สมาชิกรายงานแต่ข้อมูลที่สําคัญเท่านัน้ ตรงข้ ามกับสมาชิกขาประจําที่มองว่า เป็ นเพราะ
จส.100 ตัดเวลาการรายงานจราจรให้ กับการออกอากาศโฆษณา ซึ่งเป็ นรายได้ หลักของสถานี
มากกว่า
นอกจากนี ้ จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า หน้ าที่ประการหนึ่งของชุมชน คือ การสรร
หาและพัฒนาผู้นํา (สนธยา พลศรี , 2545: 36) ทัง้ นี ้ ผู้นําชุมชนจัดว่าเป็ นตัวแสดงหลักที่มี
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ความสํ า คัญ ในแต่ล ะชุม ชน กล่า วคื อ การเปลี่ ย นแปลงผู้นํ า อาจมี ส่ ว นทํ า ให้ ชุม ชนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง หรื อแม้ แต่ล่มสลายได้ ซึ่งในกรณีของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ผู้ดําเนินรายการและ
ผู้ควบคุมรายการเปรี ยบเหมือนผู้นําของชุมชน สังเกตได้ จากการมีอํานาจตัดสินใจ ในการคัดเลือก
สมาชิกที่จะได้ รายงานจราจร หรื อขอความช่วยเหลือออกอากาศในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการ
ตัดสิ นใจเลื อกประเด็นที่ จ ะใช้ ส นทนากับสมาชิ ก ในช่วง จส.สนทนาอี กด้ วย คุณลักษณะข้ อ นี ้
อาจจะแตกต่างจากชุมชนกายภาพที่สมาชิกมีสิทธิในการเลือกหรื อถอดถอนผู้นําของชุมชนได้
ดังนัน้ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ดําเนินรายการ หรื อผู้ควบคุมรายการของ จส.100 เช่น
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูดําเนินรายการ หรื อผู้ควบคุม รายการรุ่ นใหม่เข้ ามาจัดรายการในช่วงเวลา
เร่ งด่วน การจราจรคับคั่ง แต่ ผ้ ูดําเนินรายการรุ่ นใหม่มี วิธีการจัดรายการที่ เป็ นทางการ ไม่เปิ ด
โอกาสให้ สมาชิกพูดคุย ทักทายกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นต้ นว่า ทําให้
สมาชิกรู้ สึกไม่ค้ นุ เคย และอาจทําให้ สมาชิกที่ติดตามรับฟั งลดจํานวนลง เนื่องจากฟั งแล้ วไม่ร้ ูสึก
ผ่อนคลาย เป็ นต้ น
5.4 จิตสานึกสาธารณะกับชุมชนเสมือนจริ ง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาในบทที่ 2 เรื่ องจิตสํานึกสาธารณะ ทําให้ ทราบถึง
ลักษณะสําคัญของผู้มีจิตสํานึกสาธารณะซึ่งก็คือ การคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม การเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ รวมทังพร้
้ อมที่จะเข้ าไปช่วยเหลือ หรื อแก้ ปัญหาให้ กบั สังคม
ประกอบกับ จากการทบทวนงานวิจยั เรื่ อง กระบวนการเกิดจิตสํานึกสาธารณะของชุมชนบางลําพู
ของประไพพิศ โอฬารวัฒน์ ซึ่ง พบว่า เงื่ อนไขที่จะนําไปสู่จิตวิญญาณสาธารณะ หรื อจิตสํานึก
สาธารณะ ประกอบไปด้ วย
1. ทุนประชาคม เช่น ความรู้ เงิน
2. การตระหนักในสิทธิสว่ นบุคคลและส่วนรวม ตลอดจนการปลูกฝั งจากครอบครัว
3. การเข้ าไปมีสว่ นร่วมในด้ านต่างๆ อย่างเอาจริงเอาจังและต่อเนื่อง
4. การมีผ้ นู ํา หรื อบุคคลสาธารณะที่มีจิตสํานึกสาธารณะเป็ นแบบอย่าง
เมื่อผู้วิจัยได้ สัมภาษณ์ พูดคุยกับสมาชิกบางส่วนของชมรม จ.ส.ส รวมถึงสมาชิกซึ่ง
รายงานสภาพการจราจรผ่านทางทวิตเตอร์ ของ จส.100 อยู่เป็ นประจํา เกี่ยวกับการทําประโยชน์
ให้ กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้ ามามีส่วนร่ วมกับสถานี วิทยุ จส.100 ผ่านการรายงาน
สภาพการจราจร การเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ กับทางสถานี รวมถึงการช่วยเหลือสังคมใน
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รู ป แบบอื่ นๆ ต่า งสะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง ที่ ม าของจิ ต สํ า นึก สาธารณะของสมาชิ ก แต่ล ะคน ซึ่ง เป็ น
องค์ประกอบหนึง่ ซึง่ ก่อให้ เกิดเป็ นชุมชนเสมือนจริง กรณีชมุ ชนสถานีวิทยุ จส.100 ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. จิตสํานึกสาธารณะ ที่เกิดขึ ้นจากการมีทนุ ประชาคม ได้ แก่ เงินทุนส่วนตัว ยกตัวอย่าง
เช่น คุณ อึ่ง นิกโก้ ซึ่ง มี ค วามพร้ อมในด้ า นฐานะทางการเงิ น เนื่ องจากมี ธุ รกิ จ ส่วนตัว ที่ มี กําไร
สมํ่าเสมอ จึงยินดีที่จะให้ การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้ อน แม้ เพียงเล็กน้ อย เช่น ช่วยเหลือผู้ที่รถเสีย
กลางทาง และร่วมทํากิจกรรมเพื่อสังคมกับทาง จส.100 ตามแต่ละโอกาส (อึ่งนิกโก้ , สัมภาษณ์,
22 พฤษภาคม 2555)
2. จิตสํานึกสาธารณะ ที่เกิดขึ ้นจากการมีทนุ ประชาคม ได้ แก่ เงินทุนส่วนตัว ประกอบกับ
การได้ รับการปลูกฝั งจากครอบครัว และการเข้ าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
ยกตัวอย่างเช่น คุณมังฉงายที่มีฐานะค่อนข้ างดี ประกอบธุรกิจส่วนตัวหลากหลายประเภท จึงมี
ความพร้ อมที่ จะเข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ กับทาง จส.100 รวมถึงได้ รับการปลูกฝั งจาก
ครอบครั วว่า จิ ต สํ า นึก สาธารณะต้ อ งมาจากภายในจิ ตใจของแต่ล ะคน เป็ นสํ านึกที่ ต้อ งการ
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ต้ องไม่เป็ นเพียงความคิดแต่ต้องลงมือปฎิบตั ิ ทังนี
้ ้ ต้ อง
เป็ นการให้ ที่ไม่เหลือบากกว่าแรง ไม่เกินกําลังของตนเอง และไม่ทําให้ ตนเองเดือดร้ อนอีกด้ วย
นอกจากจะเข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ กับ จส.100 แล้ ว ยังได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมทางสังคมกับองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เป็ นประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อน หรื อ อ.ภ.ป.ร. เป็ นอุปนายกสมาคมนักธุรกิจรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ เป็ นต้ น (มังฉงาย,
สัมภาษณ์ , 14 พฤษภาคม 2555) หรื อคุณเม้ งไฟฟ้าซึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่มีปัญหาด้ าน
การเงิน และครอบครัวก็ให้ การสนับสนุน เหล่านี ้ จึง ทําให้ พร้ อมในการเข้ าร่ วมทํากิ จกรรมเพื่ อ
สังคมกับ จส.100 ตลอดจนช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะทําได้ และยังมีความสุข สบายใจทุกครัง้ ที่ได้
ช่วยเหลือผู้อื่น แต่ไม่เคยนํามาเป็ นความภาคภูมิใจส่วนตัว เนื่องจากระลึกอยู่เสมอว่าจะตอบแทน
สังคมเท่าที่จะทําได้ (เม้ งไฟฟ้า, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2555)
3. จิตสํานึกสาธารณะ ที่เกิดขึ ้นจากการมีผ้ นู ํา หรื อบุคคลสาธารณะที่มีจิตสํานึกต่อสังคม
เป็ นแบบอย่าง ยกตัว อย่างเช่น คุณเพชรเกษมซึ่ง ประสบเหตุร ถเสี ยกลางทาง แล้ วได้ รั บการ
ช่ว ยเหลื อ จากสมาชิ ก จส.100 จึ ง เกิ ด ความประทับ ใจ และตัง้ ใจว่ า จะช่ว ยเหลื อ ผู้ที่ ป ระสบ
เหตุการณ์เช่นเดียวกับตนหากสามารถทําได้ ทังยั
้ งติดตาม รับฟั งการรายงานเรื่ องราวต่างๆ ของ
สมาชิก จส.100 อยู่เ ป็ นประจํา ทําให้ ต้องการแบ่ง ปั นข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์ กับผู้ใช้ รถ ใช้ ถนน
ดังนัน้ จึงเข้ ามาร่วมรายงานสภาพการจราจรและอุบตั เิ หตุผา่ นทาง จส.100 เสมอมาอีกด้ วย (เพชร
เกษม, สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2555)
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แม้ แต่ในกรณีของคุณสุนิสา ซึง่ ไม่ได้ เป็ นผู้มีฐานะ หากแต่มีจิตใจที่ตงมั
ั ้ น่ ในการทําความดี
ช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเท่าที่จะสามารถทําได้ ทังยั
้ งยํ ้าว่า การทําประโยชน์ให้ กบั สังคม
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใด ต้ องมาจากภายในจิตใจ เป็ นความยินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลือสังคม (สุนิสา
, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555) ดังนัน้ จึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะ
ของปั จเจกบุคคล กล่าวคือ การให้ ความสําคัญต่อเรื่ องส่วนร่ วม อันจะเป็ นพืน้ ฐานของการเกิด
จิตสํานึกสาธารณะในระดับชุมชน และประเทศชาติตอ่ ไปนัน่ เอง
แต่สําหรับคุณไมเคิลโจ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสมาชิกขาประจําของ จส.100 และเป็ นสมาชิกของ
ชมรม จ.ส.ส กลับแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า เหตุผลหลักในการเข้ ามามีส่วนร่ วมกับ จส.100
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานจราจรเป็ นประจํานัน้ เพราะต้ องการรู้ จกั เพื่อนใหม่ เมื่อได้ ฟังการ
รายงานจราจรจาก จส.100 ก็ ชื่ น ชอบ เพราะเป็ นสถานี วิ ท ยุแ ห่ ง แรกซึ่ง รายงานข่า วสารและ
การจราจรในเขตกรุงเทพฯ ทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทัว่ ไปโทรศัพท์เข้ ามาร่วมรายงานจราจรจากที่
ต่างๆ อี กด้ ว ย และเนื่ องจากคุณ ไมเคิลโจเป็ นคนสนุกสนาน โดยหลัง จากการรายงานจราจร
ออกอากาศเสร็จสิ ้นในแต่ละครัง้ ก็จะร้ องเพลง ร้ องลิเก ทําให้ สมาชิกรวมถึง คนฟั งบางส่วนชื่นชอบ
และรู้จกั ชื่อคุณไมเคิลโจแม้ จะไม่เคยพบหน้ าก็ตาม ทังยั
้ งส่งผลให้ คณ
ุ ไมเคิลโจเป็ นที่ร้ ูจกั ทังในกลุ
้
่ม
เจ้ าหน้ าที่ของสถานีและสมาชิก ผู้ฟัง จส.100 และจากเหตุผลข้ างต้ นนี ้เองเป็ นเหตุให้ คณ
ุ ไมเคิล
โจโทรศัพท์เข้ ามารายงานจราจรกับ จส.100 เป็ นประจํา ดังนัน้ แม้ ว่าคุณไมเคิลโจ จะไม่ได้ มีความ
ตังใจที
้ ่จะรายงานสภาพการจราจรเพื่อให้ ข้อมูลกับเพื่อนสมาชิก หรื อผู้ฟังซึ่งใช้ รถ ใช้ ถนนเป็ นหลัก
แต่การรายงานสภาพการจราจรในแต่ละครัง้ ของคุณไมเคิลโจ ก็เป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิก ผู้ฟังซึ่งใช้
รถ ใช้ ถนน เช่น เป็ นข้ อมูลในการวางแผนการเดินทาง ช่วยให้ ผ้ ูฟังคลายความเครี ยดจากสภาพ
การจราจรที่ตดิ ขัด ฯลฯ (ไมเคิลโจ, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2555)
ส่วนสมาชิกซึ่งรายงานสภาพการจราจรผ่านทางทวิตเตอร์ ของ จส.100 อยู่เป็ นประจํานัน้
แม้ ว่าจะไม่ส ะดวกในการถื อ สายรอ หรื อ กดโทรศัพ ท์ ซํ า้ ในกรณี ที่ คู่ส ายของสถานี ไ ม่ว่ า งเพื่ อ
รายงานจราจร จึงเลือกที่จะส่งข้ อความผ่านทางทวิตเตอร์ ของ จส.100 และการกระทําเช่นนี ้เองได้
สะท้ อนถึงจิตสํานึกสาธารณะในอีกรูปแบบหนึ่งของคนกลุ่มนี ้ ซึ่งเกิดจากความต้ องการมีส่วนร่วม
ในการทํ า สิ่ ง ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ ห้ กับ สัง คมแม้ เ พี ยงเล็ กน้ อ ย ผ่า นการรายงานสภาพการจรา จร
อุบตั ิเหตุที่พบเห็นประจําวัน และผลพลอยได้ ก็คือ การเพิ่มจํานวนผู้ติดตามทวิตเตอร์ ส่วนตัวของ
สมาชิกแต่ละคนนัน่ เอง (อ๊ อบ, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2555)
โดยสรุ ปแล้ ว กรณีชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 จิตสํานึกสาธารณะสามารถเกิดขึ ้นได้ จาก
หลากหลายสาเหตุ ขึ ้นอยู่กับปั จจัยต่างๆ ของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ
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ประไพพิศ โอฬารวัฒน์ เรื่ องกระบวนการเกิดจิตสํานึกสาธารณะของชุมชนบางลําพู ที่อธิบายถึง
ปั จจัยของการเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ไว้ ดงั นี ้
1. ผู้นํากลุม่ ในชุมชน เป็ นผู้ผลักดันให้ เกิดจิตสํานึกสาธารณะของสมาชิกอื่นๆ ซึง่ เมื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับสมาชิกของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ก็จะพบว่าผู้นํากลุ่มในชุมชน จส.100 ก็คือ
สมาชิกประเภทต่างๆ ที่เข้ ามามีส่วนร่วม ทําประโยชน์ให้ กบั สังคม ตลอดจนให้ การช่วยเหลือผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็ น สมาชิกที่ช่วยตามหาบุคคลสูญหาย สมาชิกที่ช่วยเหลื อบุคคลซึ่งรถเสียกลางทาง
สมาชิ กซึ่ง โทรเข้ า มาแจ้ ง อุบัติเ หตุ รวมถึง อาสาสมัครต่างๆ โดยต่างก็ รายงานเหตุการณ์ ผ่า น
จส.100 ทังสิ
้ ้น ดังนัน้ พฤติกรรมดังกล่าวของสมาชิกที่เปรี ยบเสมือนกลุ่มผู้นําในชุมชนสถานีวิทยุ
จส.100 นี เ้ อง จึง มี ส่ว นผลัก ดัน ให้ เ กิ ดจิ ต สํ า นึก สาธารณะของสมาชิ ก คนอื่ น ๆ ตลอดจนผู้ฟั ง
จส.100 ซึ่ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ในรู ป ของการประสานงาน ช่ว ยเหลื อ กัน และเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มใน
เหตุการณ์ กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ร่ วมกับ จส.100 จึงเท่ากับว่า ผู้ฟังหรื อสมาชิกทัว่ ไปอาศัย
จิตสํานึกสาธารณะของกลุม่ ผู้นําต่างๆ ใน จส.100 เป็ นต้ นแบบในการเข้ ามามีส่วนร่วมกับ จส.100
มากขึ ้นนัน่ เอง
2. จิตสํานึกสาธารณะของปั จเจกบุคคล คือ การที่คนมีความใส่ใจ และให้ ความสําคัญต่อ
เรื่ อ งของส่ว นรวม พร้ อมที่ จ ะให้ ความร่ วมมื อและเข้ ามามี บ ทบาทในกิ จ กรรมสาธารณะ โดย
จิตสํ านึกสาธารณะของปั จ เจกบุคคล มี ความสําคัญเพราะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการเกิ ด
จิตสํานึกสาธารณะของชุมชน และประเทศชาติตอ่ ไปอีกด้ วย ซึ่งเมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับสมาชิก
ของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 จะพบว่าการเข้ ามาร่ วมเป็ นสมาชิก จส.100 กระทัง่ รวมกลุ่มกัน
ก่อตังเป็
้ นชมรม จ.ส.ส เป็ นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยยืนยันถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะของปั จเจกบุคคล
รวมถึงภูมิหลังของบุคคลนันๆ
้ โดยมีจุดร่ วมที่สําคัญ คือ ความสนใจและประสบการณ์ในการทํา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ส่วนผลตอบแทนที่ได้ จากการทํางานเพื่อส่วนรวม หรื อการช่วยเหลือ
สังคมของปั จเจกบุคคลก็คือ ความสุข และความภาคภูมิใจในตนเอง
3. กิจกรรมทางสังคม เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ซึง่ ทําให้ เกิดจิตสํานึกสาธารณะ ทังในระดั
้
บปั จเจก
และระดับชุมชน ซึ่งสําหรับสมาชิกของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 นัน้ จิตสํานึกสาธารณะระดับ
ปั จ เจก คือ จิ ตสํ านึกสาธารณะที่ เกิ ดจากการร่ วมทํ ากิจ กรรมทางสังคมต่างๆ ซึ่ง มีส่วนพัฒ นา
ความคิด ความรู้ สึกไปยัง ส่วนรวมมากขึน้ เช่น ความรั ก และความผูกพัน เหล่า นี ค้ ือจิ ตสํ านึก
สาธารณะระดับปั จเจกนั่นเอง ขณะที่จิตสํานึกสาธารณะระดับชุมชนนัน้ เกิดจากกิจกรรมทาง
สังคมที่ร่วมกันทํา กระทั่งก่อให้ เกิดความรู้ สึกตระหนักถึงความเป็ นส่วนรวม และสําหรับสมาชิก
จส.100 นัน้ กิจกรรมทางสังคมจึงถือเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเกิดจิตสํานึกสาธารณะระดับชุมชน
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(ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100) เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี ้จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดจิตสํานึกสาธารณะ และ
ทําให้ เกิดความตระหนักร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ ในสังคม ซึ่งอาจเกิดเป็ นประเด็นสาธารณะ
ที่ทกุ คนให้ ความสนใจต่อไป
4. การสื่อสาร ซึง่ มีความสําคัญในการเกิดจิตสํานึกสาธารณะเช่นเดียวกัน และสําหรับชุมชน
สถานีวิทยุ จส.100 นัน้ การสื่อสารผ่าน จส.100 ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ คู นเข้ ามาพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันในเรื่ องส่วนรวม จึงทําให้ เกิดความรู้สึกร่วมกันในประเด็นปั ญหาต่างๆ ยกตัวอย่าง
เช่น การแลกเปลี่ยนความเห็นของสมาชิก จส.100 เกี่ยวกับประเด็นการใช้ Social Network ไม่ว่า
จะเป็ นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ในขณะขับรถ หรื อ การขับรถโดยเว้ นระยะห่างระหว่างรถ ซึ่งจะช่วยลด
อุบตั ิเหตุทางรถยนต์ได้ นอกจากนี ้ การสื่อสารยังนํามาซึ่งการรับรู้ แลกเปลี่ยน และเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
ปั ญหาสังคมระหว่างกัน ซึง่ ถือเป็ นกระบวนการหนึง่ ที่ทําให้ เกิดจิตสํานึกสาธารณะ โดยในกรณีของ
ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ก็เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นของ
สมาชิก จส.100 เกี่ยวกับปั ญหาเด็กเร่ ขายพวกมาลัย บริ เวณสี่แยกต่างๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งสมาชิก
ต่า งก็ เ ห็ นว่าเป็ นอัน ตรายต่อทัง้ เด็ ก ที่ ข าย และผู้ขับ ขี่ ดัง นัน้ จะเห็น ได้ ว่าจิ ตสํ านึกสาธารณะ
สามารถเกิดขึ ้นได้ ในช่วงเวลานี ้นัน่ เอง
จึงกล่าวได้ ว่า นอกเหนือจากความสนใจเรื่ องเดียวกัน คือ ปั ญหาจราจรในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลของคนกลุม่ หนึง่ ซึง่ ทําให้ ตา่ งมารวมตัวกัน ติดต่อสื่อสารกันผ่านคลื่นวิทยุ โทรศัพท์มือถือ
รวมถึงเครื อข่ายสังคมแบบใหม่ โดยมีสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นสื่อกลาง กระทัง่ นําไปสู่การรายงาน
สภาพการจราจร แจ้ งอุบตั ิเหตุ การขอความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น กระทั่งเกิดเป็ นชุมชนของผู้คนที่ไม่เคอยรู้ จักกันมาก่อน หากแต่มีความสนใจบางอย่าง
ร่วมกัน มีปฎิสมั พันธ์กนั ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรื อที่เรี ยกว่าชุมชนเสมือนจริ งนัน้ อีกสิ่งหนึ่งซึ่งมี
ความสํ าคัญ ในการทํ าให้ ชุมชนเสมื อนจริ ง แห่ง นี ด้ ํารงอยู่ได้ จ นถึง ปั จ จุบนั ก็ คือ การมีจิ ตสํานึก
สาธารณะของสมาชิก ผู้ที่เข้ าร่ วม ไม่ว่าจะเป็ นจิตสํานึกสาธารณะที่ เกิดขึน้ จากสาเหตุใดก็ตาม
และไม่ว่าจะเป็ นจิตสํานึกสาธารณะที่มีอยู่ก่อนแล้ ว หรื อเกิดขึน้ หลังจากได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมใน
ชุมชนเสมือนจริงแห่งนี ้ อีกทังชุ
้ มชนสถานีวิทยุ จส.100 ยังมีสว่ นช่วยเสริ มสร้ างจิตสํานึกสาธารณะ
ให้ กบั ผู้ฟัง กล่าวคือ กระตุ้นให้ ผ้ ฟู ั งอยากเข้ ามามีส่ วนร่ วมในการทําสิ่งที่เป็ นประโยชน์ให้ กับผู้อื่น
ผ่านการรายงานจราจร หรื อการแจ้ ง เหตุต่างๆ ภายหลัง จากที่ ไ ด้ รับฟั ง สมาชิก ผู้ซึ่งโทรเข้ ามา
รายงานผ่านทาง จส.100 และเมื่อได้ เข้ ามามีส่วนร่วมแล้ ว ก็เกิดความสุข ความสบายใจ เป็ นการ
สร้ างคุณค่าให้ กบั ตนเอง หรื อแม้ กระทัง่ ทําให้ ตนเองมีตวั ตน เป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุม่ สมาชิก ผู้ฟังอีกด้ วย
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5.5 ข้ อถกเถียงในเรื่องชุมชนเสมือนจริง กรณีชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งของนักคิดต่างๆ ที่ผ่านมา และพบว่า
ยังคงมีการถกเถียงเกี่ยวกับความเป็ นชุมชนเสมือนจริ งอยู่ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ น เรื่ องความ
เป็ นจริ งของชุมชนเสมือนจริ ง ชุมชนเสมือนจริ งสามารถแทนที่ชุมชนรู ปแบบเก่าได้ หรื อไม่ หรื อ
แม้ แต่ชมุ ชนเสมือนจริ งไม่ได้ สร้ างสังคมใหม่ แต่ช่วยสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั สังคมที่มีอยู่ เป็ นต้ น
และเมื่ อผู้วิ จัย ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อมูล ภาคสนาม ร่ วมกับการติดตามรั บฟั ง การออกอากาศของ
จส.100 ทําให้ สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับข้ อถกเถียงในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนเสมือนจริ ง
ได้ ดงั นี ้
1. ข้ อถกเถียงเรื่ องความเป็ นจริ งของชุมชนเสมือนจริ ง ว่าเป็ นชุมชนที่สามารถพบเห็นได้
หรื อเป็ นเพียงชุมชนเสมือนที่ไม่ปรากฎเป็ นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งในกรณีของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
พบว่า เป็ นชุมชนเสมือนจริงที่สามารถพบเห็นได้ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี และเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิก ผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ทําให้ สมาชิกได้ มาพบหน้ า ทําความรู้จกั กันมากขึ ้น
กระทัง่ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่ างกันได้ รวมถึงร่ วมกันทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สัง คมอี กด้ ว ย หรื อ ในกรณี ข องสมาชิ ก จส.100 ซึ่ง สนิ ท สนมคุ้น เคยกันทางเสี ย งที่ ร ายงาน
ออกอากาศทาง จส.100 นํามาซึ่งการนัดพบ ทําความรู้ จกั กัน และร่ วมกันก่อตังเป็
้ นชมรมจราจร
สื่อสารเพื่อสังคม หรื อ จ.ส.ส ขึ ้นมานัน่ เอง
แต่ขณะเดียวกัน ชุมชนเสมือนจริ งแห่งนี ้ก็ไม่ปรากฎเป็ นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากสมาชิก
ผู้ที่เข้ าร่ วมกระจายตัวอยู่ตามพืน้ ที่ต่างๆ ติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์ มือถื อ โดยการรายงาน
จราจร ตลอดจนการขอความช่วยเหลือต่างๆ และด้ วยเหตุที่สมาชิกแต่ละคนต่างไม่พบหน้ ากัน
ไม่ได้ ร้ ูจกั กันมาก่อน ติดต่อกันผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่กลับยินดีและเต็มใจในการโทรเข้ ามารายงาน
จราจร แจ้ งอุบตั ิเหตุ รวมถึงให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงทําให้ บางครัง้ ถูกมองว่าเป็ นชุมชน
ในอุด มคติ เป็ นชุม ชนตัว อย่า งซึ่ง สมาชิ กปฎิ บัติตามกฎจราจร เอื อ้ อาทรต่อ กัน และคํ า นึง ถึ ง
ส่วนรวมเป็ นหลัก ซึ่งสอดคล้ องกับที่ Rheingold อธิบายว่าชุมชนเสมือนจริ งมีลกั ษณะเป็ นชุมชน
ออนไลน์ (Community on the net) ที่ไม่มีอยูจ่ ริงในชีวิตประจําวัน โดยผู้คนจะถอนตัวออกจากโลก
ในชีวิตประจําวัน แล้ วเข้ าไปอยู่ในโลกเสมือนจริ งซึ่งมีรูปแบบของความสัมพันธ์ และวิธีการสื่อสาร
ใหม่ๆ คล้ ายกับเป็ นสังคมในอุดมคติ จึงเท่ากับว่าเทคโนโลยีสามารถสร้ างชุมชนที่ดีเลิศได้ นนั่ เอง
(Delanty, 2003: 173) ทังนี
้ ้ เนื่องจากภาพที่บคุ คลทัว่ ไปเห็นอยู่เป็ นประจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน
ท้ องถนนในกรุ งเทพฯ ก็คือ การที่ผ้ ขู บั ขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์จํานวนมากฝ่ าฝื นกฎจราจร เช่น
จอดรถในที่ห้ามจอด การฝ่ าไฟแดง การไม่สวมหมวกกันน็อค ฯลฯ ไม่รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงถึง
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ความเห็นแก่ตวั ของผู้ขบั ขี่ไม่วา่ จะเป็ น การไม่หยุดรถให้ คนข้ ามบนทางม้ าลาย การขับรถแทรกแถว
บริ เวณคอสะพานลอยต่างๆ ฯลฯ ดังนัน้ จากตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบเห็ นได้ ข้างต้ นนี ้เอง จึง
ทํ า ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสัย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมในความเป็ นจริ ง ของบรรดาสมาชิ ก ของ จส.100 อยู่
พอสมควร จึงเป็ นหน้ าที่ของสมาชิก ผู้ที่เข้ าร่ วมภายในชุมชนเสมือนจริ งแห่งนี ้ ในการพิสูจน์ว่า
ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ไม่ได้ เป็ นเพียงชุมชนในอุดมคติ หากแต่สามารถพบเห็นได้ จริงในสังคม
2. ข้ อถกเถียงในประเด็นที่ว่า ชุมชนเสมือนจริ งจะสามารถแทนที่ชมุ ชนแบบเก่าได้ หรื อไม่
ซึ่งในกรณีของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือมีการพูดคุย
ทักทาย แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสมาชิกด้ วยกันเอง และระหว่างสมาชิ กกับผู้ดําเนินรายการ
แม้ ว่าจะยังไม่สามารถแทนที่ชุมชนแบบเก่า ซึ่งสมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกัน มีปฎิสมั พันธ์ กันทางตรง
แต่อย่างน้ อยที่สดุ ก็แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ ้นโดยมีเทคโนโลยีเป็ นสื่อกลาง
ข้ ามผ่านข้ อจํา กัดด้ านเวลาและสถานที่ได้ รวมถึงการใช้ เครื อข่ายสังคมแบบใหม่ ได้ แก่ เฟสบุ๊ค
ทวิตเตอร์ ของทางสถานี พบว่าเป็ นเพียงการติดต่อสื่อสารทางเดียวของสมาชิก ผู้ที่สนใจกลุ่มหนึ่ง
เท่านัน้ กล่าวคือ เป็ นเพียงการติดตามการรายงานข่าวสารและสภาพการจราจรจากเฟสบุ๊ค และ
ทวิ ต เตอร์ ข องทางสถานี รวมถึ ง ร่ ว มรายงานจราจรผ่ า นทวิ ต เตอร์ จส.100 เท่ า นัน้ ไม่ มี ก าร
ติดต่อสื่อสาร พูดคุยทังระหว่
้
างสมาชิกด้ วยกันเอง และระหว่างสมาชิกกับเจ้ าหน้ าที่ จส.100 จึง
เท่ากับว่า ขาดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญในเรื่ องความเป็ นชุมชน ดังนัน้ ชุมชน
เสมือนจริ งในรู ปแบบดังกล่าวของ จส.100 จึงมิได้ เข้ ามาแทนที่ ชุมชนแบบเก่าได้ ดังนัน้ ชุมชน
เสมือนจริ งอย่าง จส.100 ถือเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนเมืองมีปัญหาการจราจร
อันเป็ นข้ อจํากัดที่สําคัญของการสื่อสารแบบซึง่ หน้ า
นอกจากนี ้ จากการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้ อมูลยังทําให้ พบว่า การเกิดขึ ้นของชุมชน
เสมือนจริ งในกรณีของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะสภาพแวดล้ อม บริ บทต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็ นเมือง (Urbanization) ของกรุงเทพฯ ซึ่งแสดงให้ เห็นผ่านวิถีชีวิตแบบ
เร่งด่วนของผู้ที่อาศัยอยูใ่ นเมืองหลวง ปั ญหาการจราจรติดขัด อุบตั ิเหตุตา่ งๆ ปั ญหาอาชญากรรม
การใช้ เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารด้ านต่างๆ ฯลฯ ประกอบกับปั จจุบนั สังคมเมืองมีความเสี่ ยง
ภัยมากขึน้ สังเกตได้ จากเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้น และรายงานผ่าน จส.100 เช่น การโจรกรรม
รถยนต์ การลักทรัพย์ในสถานที่ต่างๆ หรื อแม้ แต่การแจ้ งเหตุผ้ สู ูงอายุพลัดหลงตามสถานที่ต่างๆ
เนื่องจากจํานวนผู้สงู อายุในสังคมไทยเพิ่มขึ ้น ฯลฯ
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จากเหตุผลต่างๆ ข้ างต้ น ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า ปั จจุบนั รวมถึงในอนาคตสังคมไทยจําเป็ น
จะต้ องมี ชุมชนเสมือนจริ งในรู ปแบบของชุมชนสถานี วิทยุ จส.100 เพิ่มมากขึน้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้
สามารถรองรับกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานัน่ เอง
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย ข้ อจากัดและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย: กรณีศกึ ษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 เพื่อศึกษา
และทําความเข้ าใจถึงบทบาทของเครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ ต่อการหนุนเสริ มความเป็ นชุมชน
ของสถานีวิทยุ จส.100 และศึกษาบทบาทของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ในด้ านสังคม ทังในมิ
้ ติที่
เป็ นการสนับสนุนและข้ อจํากัด โดยใช้ แนวคิดเรื่ องชุมชนเสมือนจริ งมาเป็ นกรอบความคิดใหญ่ใน
การศึกษา ในขณะที่กรอบความคิดย่อยได้ ใช้ แนวคิดเรื่ องชุมชน และจิตสํานึกสาธารณะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 ลักษณะของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
ชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นชุมชนเสมือนจริ งรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นชุมชน
ออนไลน์ (ชุมชนที่สมาชิกติดต่อสื่อสารกัน ผ่ านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ ) ประกอบด้ วยโครงสร้ างที่
สําคัญ ได้ แก่ (1) สถานีวิทยุ จส.100 (2) หน่วยงานต่างๆ ที่ทํางานร่วมกับ จส.100 (3) ผู้ให้ การ
สนับสนุนสถานี และ (4) สมาชิกประเภทต่างๆ และภายใต้ โครงสร้ างต่างๆ ดังกล่าว ยังก่อให้ เกิด
ความสัม พัน ธ์ แ ละปฎิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งส่ วนต่า งๆ ไม่ว่าจะเป็ นระหว่างสถานี วิท ยุ จส.100 กับ
หน่วยงานต่างๆ หรื อระหว่างสถานีวิทยุ จส.100 กับสมาชิกประเภทต่างๆ ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ ที่
เกิดขึ ้นส่วนใหญ่ จะเป็ นในลักษณะการช่วยเหลือ แบ่งปั นข้ อมูล และประสานงานกัน และแม้ ว่า
สมาชิกจะอาศัยอยูต่ ามพื ้นที่ตา่ งๆ แต่การเข้ ามามีปฎิสมั พันธ์กนั ผ่านโทรศัพท์มือถือ และคลื่นวิทยุ
บางครั ง้ ก็ ทําให้ เ กิ ดความขัดแย้ ง ได้ เช่น เดียวกับในชุม ชนกายภาพ เช่น ความขัดแย้ ง ระหว่า ง
สมาชิก หรื อความขัดแย้ งระหว่างสถานีกับหน่วยงานต่างๆ แต่การประนีประนอม และแสวงหา
วิธีการในการอยู่ร่วมกัน โดยที่ไ ม่ทําให้ เกิ ดความเปลี่ยนแปลงต่อสถานะของชุมชน ก็เป็ นส่วน
สําคัญที่ทําให้ ชมุ ชนแห่งนี ้ดํารงอยูไ่ ด้
6.1.2 บทบาทของเครื อข่ ายทางสังคมแบบใหม่ ต่ อการหนุนเสริมความเป็ นชุมชน
ของสถานีวิทยุ จส.100
เครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ ได้ แก่ เฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ ของ จส.100 ซึ่งทางสถานีได้ เพิ่ม
ช่องทางดังกล่าวให้ กับสมาชิก ผู้ที่สนใจได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการรายงานสภาพการจราจร และ
แจ้ งเหตุตา่ งๆ นอกเหนือจากการติดตามข่าวสารและการรายงานจราจรจาก จส.100 โดยเป็ นช่อง
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ทางการสื่อสารที่ รวดเร็ ว ฉับไว จึง ได้ รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่ นใหม่ วัยทํ างานที่นิยมใช้ สื่อ
ประเภทนีใ้ นการติดต่อสื่อสาร แต่ปัจ จุบันกลับพบว่าช่องทางการสื่ อสารเหล่านีย้ ังไม่ไ ด้ มี ส่วน
ส่งเสริม หรื อสนับสนุนความเป็ นชุมชนเสมือนจริ งของ จส.100 แต่อย่างใด เนื่องจากเป็ นเพียงการ
สื่อสารทางเดียวของทังสมาชิ
้
กที่ใช้ สื่อประเภทนี ้เป็ นประจํา และเจ้ าหน้ าที่ จส.100 ซึ่งเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลและดูแลช่องทางการสื่อสารดังกล่าว ไม่มีปฎิสมั พันธ์ ใดๆ ระหว่างกันเกิดขึ ้น นอกเสียจาก
การเผยแพร่ ข้อมูลซํ ้า (Re-Tweet) ในทวิตเตอร์ ส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนเท่านัน้ ประกอบกับ
ผู้บริหารสถานี ก็ยงั ไม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กบั สมาชิกกลุม่ ดังกล่าวอี กด้ วย
6.1.3 บทบาทของชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 ในด้ านสังคม
แม้ ว่ า ชุม ชนสถานี วิ ท ยุ จส.100 จะมี ลัก ษณะเป็ นชุม ชนเสมื อ นจริ ง ซึ่ง ไม่มี พื น้ ที่ ท าง
กายภาพที่ แ น่ ชัด และสมาชิ ก กระจายตัว อยู่ ต ามที่ ต่า งๆ อาศัย การติ ด ต่อ สื่ อ สารผ่ า นทาง
โทรศัพท์มือถือและคลื่นวิทยุ แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน หรื อเหตุการณ์ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ สมาชิกก็พร้ อมที่จะมารวมตัวกันเพื่อให้ ความช่วยเหลือ ตลอดจนร่ วมกันทําประโยชน์
ให้ กับสัง คม แม้ ว่าจะเป็ นเพี ยงเรื่ องเล็กน้ อย ไม่ไ ด้ ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมอย่าง
มากมาย เช่น การแจ้ งอุบตั ิเหตุตา่ งๆ การให้ ความช่วยเหลือผู้ขบั ขี่ที่ประสบเหตุฉุกเฉินต่างๆ การ
ช่วยเหลือกรณีบคุ คลพลัดหลง ฯลฯ แต่เหตุการณ์และปรากฎการณ์ตา่ งๆ เหล่านี ้เอง ได้ สะท้ อนถึง ”
จิตสํานึกสาธารณะ” ของสมาชิ ก ผู้ที่เข้ าร่ วมในชุมชนเสมือนจริ ง แห่งนี ้ กล่าวคือ การคํานึง ถึง
ส่วนรวม และพร้ อมที่จะช่วยแก้ ปัญหาให้ กบั สังคม
ในกรณี ข องชุ ม ชนสถานี วิ ท ยุ จส.100 จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะสามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ จ าก
หลากหลายสาเหตุ ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหรื อความพร้ อมของสมาชิกแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น เงินทุน
ส่วนตัว การเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง การมีผ้ ทู ี่มีจิตสํานึกสาธารณะเป็ น
แบบอย่าง ฯลฯ โดยมีสถานีวิทยุ จส.100 เป็ นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับ
สมาชิกตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การช่วยเหลือต่อไป อีกทัง้ การรายงานเรื่ องราว
ต่างๆ ออกอากาศทาง จส.100 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขอความช่วยเหลือในรู ปแบบต่างๆ แล้ วมี
ผู้ให้ ความช่วยเหลือกระทัง่ เหตุการณ์คลี่คลาย ก็มีส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้ สมาชิก ผู้ฟังหันมา
สนใจ ใส่ใจกับปั ญหาของผู้อื่นในสังคม หรื อทําให้ ผ้ ฟู ั งอยากเข้ ามามีส่วนร่ วมในการทําสิ่งที่เป็ น
ประโยชน์ให้ กบั ผู้อื่น ผ่านการรายงานจราจรหรื อการแจ้ งเหตุตา่ งๆ ภายหลังจากที่ ได้ รับฟั งสมาชิก
หรื อผู้ซึ่งโทรเข้ ามารายงานผ่านทาง จส.100 ดัง นัน้ จึง เท่ากับเป็ นการปลูกฝั ง ส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด
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จิตสํานึกสาธารณะของผู้คนในสังคมอีกทางหนึ่งด้ วย เหล่านี ้ ล้ วนแสดงให้ เห็นถึง ”สํานึกร่ วมต่อ
สังคม”ผ่านชุมชนเสมือนจริงแห่งนี ้นัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม ชุมชนสถานี วิทยุ จส.100 ก็มีข้อจํากัดในเรื่ องต่างๆ เช่นกันไม่ว่าจะเป็ น (1)
การไม่เ ปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ ก ผู้ที่สนใจ โทรศัพ ท์ เข้ ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่ องการเมื อง ใน
รู ป แบบใดก็ ต าม และทํ า ให้ ชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง แห่ ง นี ส้ ามารถดํ า รงอยู่ไ ด้ ตลอดจนก้ าวผ่ า น
สถานการณ์ความขัดแย้ งทางการเมืองครัง้ ต่างๆ มาได้ จนถึงปั จจุบนั ประกอบกับการที่สมาชิกส่วน
ใหญ่ ต่างก็ยอมรับ เกี่ยวกับการไม่ยุ่งเกี่ ยวในเรื่ องทางการเมืองของสถานี อีกด้ วย (2) การเป็ น
องค์กรธุรกิจ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการ ต้ องแสวงหารายได้ เพื่อความอยู่รอด โดยรายได้ หลัก
ของ จส.100 มาจากการขายเวลาโฆษณา แม้ วา่ ทางสถานีจะพยายามจัดสรรช่วงเวลาการโฆษณา
ให้ เหมาะสมที่สดุ โดยไม่ให้ กระทบกับช่วงเวลาการรายงานจราจรในช่วงเร่ งด่วน แต่ก็ยงั คงได้ รับ
การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากสมาชิ ก ว่า จส.100 มี ช่ว งเวลาการโฆษณามากเกิ น ไป ทํ า ให้ ส มาชิ ก
บางส่วนไม่ค่อยติดตามรับฟั ง จส.100 บ้ างก็เลือกที่จะติดตามสถานีวิทยุอื่นที่มีรูปแบบใกล้ เคียง
กันมากกว่า (3) การแข่งขันระหว่างสถานี นอกจากสถานีวิทยุ จส.100 ซึ่งเน้ นการรายงานข่าวสาร
และสภาพการจราจรของกรุงเทพฯ และปริ มณฑลแล้ ว ยัง มีสถานีวิทยุอื่นๆ ซึ่งมีรูปแบบคล้ ายคลึง
กัน ไม่วา่ จะเป็ น สถานีวิทยุพิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ (สวพ.91) สถานีจราจรเพื่อสังคม (TRS 99.5) ทําให้
จส.100 ต้ องพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการนําเสนอข้ อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ สามารถแข่งขันใน
ฐานะองค์กรธุรกิจได้
6.2 ข้ อจากัด และอุปสรรคในการวิจัย
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีข้อจํากัดที่สง่ ผลต่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล และข้ อมูลที่ได้ รับ ดังนี ้
1.การเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสถานีวิทยุ จส.100 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการทํางาน ที่มาของรายได้ และงบประมาณต่างๆ ของทางสถานี ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้บริ หาร
สถานีจะเป็ นผู้คดั เลือกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานี พร้ อมทังเป็
้ นผู้กําหนดว่าข้ อ มูลใดสามารถ
เปิ ดเผยได้ ขณะที่ผ้ ดู ําเนินรายการของ จส.100 จะเป็ นผู้คดั เลือกสมาชิก จส.100 ที่สามารถติดต่อ
และให้ ข้อมูลได้
2.สมาชิกซึง่ สามารถติดต่อเพื่อเก็บข้ อมูล โดยมีความใกล้ ชิด สนิทสนม และเป็ นที่
รู้จกั กับ จส.100 ก็คือ สมาชิกชมรม จ.ส.ส จึงทําให้ การเข้ าถึงข้ อมูลจากสมาชิกกลุ่มอื่นๆ เป็ นไปได้
ยาก เนื่องจากไม่มีชอ่ งทางในการติดต่อนัน่ เอง
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3.การเก็บข้ อมูลจากสมาชิก จส.100 ซึ่งใช้ ทวิตเตอร์ ในการรายงานสภาพการจราจร
เป็ นประจําทําได้ ยาก เนื่องจากการสื่อสารแบบออนไลน์ มีข้อจํากัดประการหนึ่ง คือ สมาชิกต่างมี
สิทธิที่จะเปิ ดเผยตัวหรื อไม่ก็ได้
6.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างชุมชนสถานีวิทยุ จส.100 หรื อชุมชนสถานีวิทยุคลื่น
อื่นๆ กับชุมชนออนไลน์ตา่ งๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร และในการวิจยั ครัง้ ต่อไป หาก
ได้ เ ก็บรวบรวมข้ อมูลจากกรณี ศึกษามากกว่านี ้ เช่น สมาชิ ก จส.100 กลุ่มอื่ นๆ นอกเหนือจาก
สมาชิกชมรม จ.ส.ส หรื อ สถานีวิทยุคลื่นอื่นๆ เช่น สวพ.91 เอฟเอ็ม 99.5 ฯลฯ จะทําให้ เห็น
ลักษณะความเป็ นชุมชนเสมือนจริงในแง่มมุ อื่นๆ ที่ตา่ งออกไป
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ภาคผนวก ก
ข้ อมูลเกี่ยวกับ จส. 100
ผังรายการของ จส.100
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา
รายการ
6.00 – 9.00 น.
รายงานจราจรเร่งด่วนช่วงเวลาเช้ า
10.00 – 11.00 น. รายงานจราจร สัมภาษณ์บคุ คล หน่วยงานต่างๆ
11.00 – 13.00 น. รายงานจราจรเร่งด่วนช่วงเวลากลางวัน
14.00 – 16.00 น. รายงานจราจร
17.00 – 20.00 น. รายงานจราจรเร่งด่วนช่วงเวลาเย็น
20.00 -- 24.00 น. รายงานจราจร จส.สนทนา
01.00 – 6.00 น. ช่วงเวลาจราจรเบาบาง รายงานอุบตั ิเหตุ
*ที่มา ศิวพร ญาณวิทยากุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2555

สภาพการจราจร
หนาแน่นมาก
หนาแน่น
หนาแน่นมาก
หนาแน่น
หนาแน่นมาก
ไม่หนาแน่น
ไม่หนาแน่น

นอกจากนี ้ ทุกต้ นชัว่ โมง ทุกวัน จะมีการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก ระหว่าง
เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น. ขณะเดียวกัน ทุกช่วงนาทีที่ 40 ของทุกวัน จะมีการรายงานข่าวจาก
ศูนย์ขา่ วแปซิฟิค (ผลิตโดย จส.100) โดยเป็ นการรายงานตลอด 24 ชัว่ โมง
ความแตกต่างระหว่างการรายงานข่าวจากกองทัพบก กับการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวแป
ซิฟิค คือ ศูนย์ข่าวแปซิพิคเป็ นส่วนหนึ่งของสถานี วิทยุ จส.100 ซึ่งมีบรรณาธิการควบคุม แต่เดิม
รับจ้ างกองทัพ บกในการผลิ ตข่าวต้ นชั่วโมง และได้ ผลตอบรั บที่ ดี สร้ างชื่ อ ให้ กับสถานี ต่อมา
กองทัพบกได้ เรี ยกเวลาออกอากาศคืน เนื่องจากเล็งเห็นว่า ช่วงเวลาดังกล่าวได้ ผลตอบแทนที่ดี
โดยทางกองทัพจะบริ หาร จัดการการรายงานข่าวเอง ใช้ ชื่อว่า ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก ซึ่งยังคง
เป็ นการรายงานข่าวทุกต้ นชัว่ โมง แต่จะรายงานทุกวันตังแต่
้ 6.00 น. จนถึง 22.00 น. เท่านัน้
ขณะที่ศูนย์ ข่าวแปซิฟิ คของ จส.100 ย้ ายไปรายงานข่าวในทุกช่วงนาทีที่ 40 ทุกวัน ตลอด 24
ชัว่ โมงแทน นอกจากนี ้ ในกรณี ที่มีเหตุฉุ กเฉิ น หรื อมีเหตุการณ์ ซึ่งประชาชนกําลังให้ ความสนใจ
ติดตามเป็ นอย่างมาก ทางสถานีก็จะมีการรายงานแทรกในทันที ที่ได้ รับข่าวสารนันมาในทุ
้
กช่วง
ของรายการ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ประชาชนได้ ทราบความเคลื่อนไหวของข่าวสารตลอดเวลา และรวดเร็ว
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ช่องทางการติดต่อ สื่อสารกับ จส.100
หมายเลขโทรศัพท์พื ้นฐาน โทรศัพท์ 1137
โทรสาร 0-2711-9159
สายด่วนรถหาย 0-2711-9160
สายด่วนอุบตั เิ หตุ 0-2711-9161-2
สายด่วนยาเสพติด 0-2350-4040
หมออาสาแปซิฟิค 0-2350-5000
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายงานสภาพการจราจร รายงานอุบัติเ หตุ แจ้ ง เหตุฉุกเฉิ น ขอ
ความช่ว ยเหลื อ ฯลฯ ผ่านเครื อข่ายโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ต่า งๆ ได้ แ ก่
DTAC True Move และ AIS กด *1808 ไม่เสียค่าบริการ
ข้ อความสั น้ ( SMS) ทาง ค่าบริ การเดือนละ 29 โดยวิธีการ คือ พิมพ์ R หรื อ r แล้ วกดส่ง
โทรศัพท์มือถือ
ข้ อความไปที่หมายเลข 4276555 จากนันก็
้ จะได้ รับข้ อความตอบ
รับจากระบบ เช่น ข้ อความตอบกลับจากระบบ AIS ว่า “ระบบได้
ทําการสมัคร JS100 News ราคา 29 บาทต่อเดือน ให้ ท่าน
เรี ยบร้ อยแล้ ว ” หรื อ ข้ อความตอบกลับ จากระบบ DTAC และ
TRUE MOVE ว่า “ขอบคุณที่ใช้ บริ การข่าว จส.100 ยกเลิกพิมพ์ C
ไปที่ 4276555”แสดงว่าได้ ทําการสมัครเรี ยบร้ อยแล้ ว
การรั บ ฟั ง จส.100 ผ่า น ช่อง R29 JOR SOR 100
เคเบิ ้ลทีวี (True Vision)
การรั บ ฟั ง จส.100 ผ่า น รับฟั งอินเทอเน็ต คือ http://203.146.129.246:2080
Radio Streaming
การรั บ ฟั ง จส.100 ผ่า น สําหรับผู้ที่มีอุปกรณ์สื่อสาร ได้ แก่ iPad หรื อ iPhone โดยสามารถ
ThaiRadios App
รั บ ฟั ง จส.100 ได้ ในช่อ งทางใหม่ผ่า น Application ที่ มี ชื่ อ ว่า
ThaiRadios ซึง่ จะมีรายการสถาณี JS100 Online ให้ เลือกฟั ง
เฟสบุ๊คของ จส.100
www.facebook.com/js100
ทวิตเตอร์ จส.100
http://twitter.com/#!/js100radio
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เฟสบุ๊ค จส.100
สถานี วิทยุ จส.100 ได้ เ ริ่ ม เปิ ดช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับสมาชิก ผู้ที่สนใจผ่านทาง
เฟสบุ๊คเป็ นครัง้ แรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2553 โดยปั จจุบนั มีจํานวนสมาชิก ผู้ที่สนใจ
ติดตามเฟสบุ๊คของ จส.100 กว่า 17,185 คน (www.facebook.com/js100, 2555: online) จาก
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเนื ้อหา ประเด็นที่นําเสนอผ่านทางเฟสบุ๊คของ จส.100 ตังแต่
้ วนั ที่ 6
มกราคม พ.ศ.2555 กระทัง่ ถึงปั จจุบนั สามารถแบ่งประเภทของข้ อมูลจากเฟสบุ๊คของ จส.100 ได้
ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลเกี่ ยวกับการรายงานสภาพการจราจร อุบตั ิเหตุ และข่าวสารต่างๆ ที่น่าสนใจ
ประจําวัน
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับการแจ้ งรถหาย
3. ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ หัว ข้ อ ต่า งๆ ของรายการตามเส้ น ทางประโยชน์ สุข ปวงประชา ซึ่ ง
ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ จส.100 ทุกวันพุธ เวลา 11.10 – 11.40 น.
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี รวมถึงกิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่างสถานีกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ฯลฯ
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศประจําวัน
6. ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของทังหน่
้ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
7. ข้ อมูลเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ที่นา่ สนใจ และเป็ นประโยชน์กบั สังคม
8. ข้ อมูลเกี่ยวกับการชื่นชม ยกย่อง ผู้ซงึ่ ทําความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ รถใช้ ถนน

123
ทวิตเตอร์ ของ จส.100
สถานีวิทยุ จส.100 ได้ เริ่ มเปิ ดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ผู้ที่สนใจผ่านทางทวิต
เตอร์ เป็ นครัง้ แรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2553 โดยปั จจุบนั มีจํานวนสมาชิก ผู้ที่สนใจ ติดตาม
ทวิตเตอร์ ของ จส.100 กว่า 276,150 คน (@js100radio, 2555: ออนไลน์) จากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับเนื ้อหา ประเด็นที่นําเสนอผ่านทางทวิตเตอร์ ของ จส.100 ตังแต่
้ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ.2555 กระทั่ง ถึ ง ปั จ จุบัน สามารถแบ่ง ประเภทของข้ อมูล จากทวิต เตอร์ ข อง จส.100 ได้
ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลเกี่ ยวกับการรายงานสภาพการจราจร อุบตั ิเหตุ และข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึน้
ประจําวัน
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับการแจ้ งรถหาย
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี รวมถึงกิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่างสถานีกบั
หน่วยงานอื่นๆ
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศประจําวัน
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของทังหน่
้ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
6. ข้ อมูลเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ที่นา่ สนใจ และเป็ นประโยชน์กบั สังคม
7. ข้ อมูลเกี่ยวกับการชื่นชม ยกย่อง ผู้ซงึ่ ทําความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ รถใช้ ถนน
ข้ อมูลอื่นๆ เช่น ราคาทองคําประจําวัน ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
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ภาคผนวก ข
ชมรมจราจรสื่อสารเพื่อสังคม
คุณสมบัตขิ องสมาชิก (จ.ส.ส, 2553: ออนไลน์)





บรรลุนิตภิ าวะ
จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชันประถมศึ
้
กษาภาคบังคับ
มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

 ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลายโดยคําสัง่ ศาล
 ปฎิบตั ติ ามกฎ ระเบียบของชมรมฯ โดยเคร่งครัด
สิทธิของสมาชิก (จ.ส.ส, 2553: ออนไลน์)





ประดับเครื่ องหมายของชมรม
ใช้ สถานที่ของชมรม
ได้ รับการสงเคราะห์ตามกฎ และระเบียบของชมรม
สิทธิในการลงคะแนนเลือกตังกรรมการชมรม
้
โดยต้ องเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่
วันที่ได้ รับอนุมตั จิ ากกรรมการชมรม ให้ เป็ นสมาชิก
 สิทธิ ในการเข้ ารั บการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ หารชมรมตามวาระ แต่ต้องเป็ นสมาชิกของ
ชมรมไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่กรรมการชมรมอนุมตั ิ และจะต้ องมีสมาชิกรับรองไม่
น้ อยกว่า 5 คน

 สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในแนวทางการสร้ างสรร เป็ นประโยชน์ตอ่ ชมรมและสังคม
หน้ าที่ของสมาชิก (จ.ส.ส, 2553: ออนไลน์)
 ปฎิบตั ติ นให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ รถ ใช้ ถนนอย่างถูกต้ อง และถูกกฎจราจร
 รายงานและให้ ข่าวสารด้ านการจราจร ด้ วยข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย สุภาพ
กระชับ เข้ าใจง่าย ไม่ใช้ ภาษาที่เป็ นภาษาวิบตั ิ
 ไม่ใช้ คําพูดส่อเสียด ถากถาง ดูถกู ดูหมิ่น หรื อซํ ้าเติมบุคคลอื่นให้ เกิดความเสียหาย
 เมื่อพบอุบตั เิ หตุ หรื ออุบตั ภิ ยั ต่างๆ ต้ องให้ ความช่วยเหลือตามความสามารถที่จะช่วยได้
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 ไม่กระทําการด้ วยประการใด หรื อรูปแบบใดๆ ที่จะเป็ นการส่งเสริ ม สนับสนุน หรื อทําให้ ได้ รับ
ผลประโยชน์ในกิจกรรมซึง่ เกี่ยวข้ องกับการเมือง การค้ าส่วนตัว ในนามของชมรมโดยเด็ดขาด
 ไม่นําชื่อเสี ยงของชมรม หรื อกิจ กรรมของชมรม ไปกล่าวอ้ างหรื อสนับสนุนให้ ตนเอง หรื อ
บุคคลอื่นได้ รับผลประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรง หรื อทางอ้ อม
 ไม่นําชื่อเสียงของชมรม หรื อตนเองไปกระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อยของประเทศชาติโดยเด็ดขาด
บทลงโทษ (จ.ส.ส, 2553: ออนไลน์)
 ว่ากล่าว ตักเตือน
 ให้ ลาออก
 คัดชื่อออกจากสมาชิกภาพ
การสิ ้นสุดสมาชิกภาพ (จ.ส.ส, 2553: ออนไลน์)






ตาย
ลาออก
เป็ นบุคคลล้ มละลายโดยคําสัง่ ศาล
เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อสาบสูญโดยคําสัง่ ศาล
เป็ นบุคคลที่มีจิตไม่สมประกอบ

 เป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรม ซึ่งจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชมรมและสังคม โดยคณะกรรมการ
บริหารมีมติให้ คดั ชื่อออก
 ขาดคุณสมบัตขิ องสมาชิกไม่วา่ ข้ อใดข้ อหนึง่
คณะกรรมการ (จ.ส.ส, 2553: ออนไลน์)
 คณะกรรมการบริหารชมรม มีหน้ าที่บริหารให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ กําหนดไว้
 คณะกรรมการบริ หารชมรม ให้ กระทําการโดยการเลือกตังจากสมาชิ
้
กชมรม และได้ รับการ
แต่งตังจากประธานชมรมเท่
้
านัน้
 คณะกรรมการบริหารชมรม อยูใ่ นตําแหน่งตามวาระ ครัง้ ละ 1 ปี
 กรรมการบริหารชมรมมีจํานวน 20 คน แต่ไม่เกิน 45 คน
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 เมื่อสมาชิกเลือกประธานชมรมได้ แล้ ว ให้ ประธานแต่งตังกรรมการตามจํ
้
านวนที่กําหนด และ
จัดสรรตําแหน่งต่างๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
 ข้ อบังคับของชมรม หากจะมีการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติม จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารเสียก่อน ด้ วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 แล้ วจึงเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญ ประจํ าปี เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ โดยการให้ ค วามเห็น ชอบในการแก้ ไ ข หรื อเพิ่ ม เติม
ข้ อบังคับ จะต้ องมีมติของสมาชิกที่เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
 คณะกรรมการชมรม มีหน้ าที่จดั การประชุมต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
 คณะกรรมการชมรม มีตําแหน่งต่างๆ ต่อไปนี ้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการที่
ปรึ ก ษา นายทะเบี ย น เหรั ญ ญิ ก ประชาสัม พัน ธ์ ปฎิ ค ม สวัส ดิ ก ารสัง คม กรรมการกลาง
กฎหมาย จัดหารายได้ กิจกรรมและบันเทิง
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ชื่อ
มังฉงาย

ไมเคิลโจ
อึง่ นิกโก้
เม้ งไฟฟ้า
สุนิสา
เพชรเกษม

ภาคผนวก ค
ข้ อมูลเกี่ยวกับสมาชิก จ.ส.ส ในงานวิจยั
เพศ
อายุ
อาชีพ
ชาย
72
ประธานบริ ษัทประจักษ์และบุตร จํากัด บริ ษัท
ประจักษ์แอนด์ซนั (1994) จํากัด และบริษัท
ประจักษ์แอนด์ซนั อิมปอร์ ต เอ็กปอร์ ต จํากัด
ชาย
67
เจ้ าของกิจการห้ างหุ้นส่วนจํากัด พูนทวีทรัพย์
ก่อสร้ างและขนส่ง
ชาย
52
เจ้ าของกิจการโรงแรมบังกะโล มัฆวาฬ จังหวัด
ระยอง
ชาย
68
รับเหมาเดินไฟฟ้าตามบ้ าน และอาคารต่างๆ
หญิง
68
กิจการส่วนตัว ต.เจพีการพิมพ์
หญิง
53
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทอเมริกนั อินเตอร์ แนชชัน่
แนลแอสชัวรันส์ จํากัด

ข้ อมูลเกี่ยวกับสมาชิกทวิตเตอร์ จส.100 ในงานวิจยั
ชื่อ
เพศ
อายุ
อาชีพ
สถานที่ท่ รี ายงาน
อ๊ อบ (@ca30) ชาย
34
พนักงานขาย
MBK ประตูนํ ้า นิด้า
บริษัทเอกชน
เอก (@Aekkup) ชาย
43
ดีไซเนอร์ บริษัทเอกชน ทางด่วนฉลองรัช บางปะ
อิน พระราม 9
อ๊ อด
ชาย
36
พนักงานบริษัทเอกชน รัชดา ท่าพระ สะพานสาธร
(@supper_ood)
ศรชัย
ชาย
32
พนักงานขายรองเท้ า
กัลปพฤกษ์ สะพานตากสิน
(@besorn)
ปาณสาร
ชาย
23
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พระราม 6 รพ.วิชยั ยุทธ
(@Panasarn_T)
หน่อย
ชาย
56
พนักงานบริษัทเอกชน รังสิต วิภาวดี
(@noikosit)
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ชื่อ

เพศ
หญิง

แพท
(@SmartPL)
นิ (@ninoknan) หญิง
ฮุ้ง
หญิง
(@Poihoung)

อายุ
36

อาชีพ
ประชาสัมพันธ์โรงแรม

สถานที่ท่ รี ายงาน
สะพานตากสิน ราชพฤกษ์

28
35

พนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานดูแลเวปไซด์
บริษัทเอกชน

รัชดา อโศก
ประชานุกลู วิภาวดี
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สมาชิ ก ซึ่ ง โทรศัพ ท์ เ ข้ า มารายงานจราจร แจ้ ง อุบัติ เ หตุ
ตลอดจนขอความช่วยเหลือกับ จส.100 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2556
วันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 17.00 – 20.00 น.
ชื่อ
เพศ
รายงานเรื่ อง
เอก
ชาย
ต่างระดับพญาไท มุง่ หน้ าต่างระดับบางโคล่ อุบตั เิ หตุรถ
ชนกัน ควรหลีกเลี่ยง
สมศักดิ์
ชาย
แบริ่งซอย 3 รถเก๋งชนคนข้ ามถนน นําส่งร.พ.แล้ ว รถ
ชะลอตัว
วุธ
ชาย
กาญจนาภิเษกขาเข้ า พบรถเก๋งจอดเสีย
จํารูญ
ชาย
ทางหลวงอุตรดิตถ์ รถคล่องตัว
สมภพ
ชาย
มุง่ หน้ าสระบุรี การจราจรคล่องตัว
พัน
ชาย
ทางหลวง101 หน้ าเรื อนจํา ช่องขวาเกิดอุบตั เิ หตุรถชน
จส.101
ชาย
ทางหลวง106 มุง่ หน้ าไปแพร่ การจราจรคล่องตัว
พ.ต.ท. อรุธ คําตุ้ย
ชาย
สะพานไทย-เบลเยี่ยม ซ่อมแซม รถน้ อย คล่องตัว
ปรี ชา
ชาย
ปั กธงชัย จ.ร้ อยเอ็ด รถติดแถววังนํ ้าเขียว
สารวัตร
ชาย
ปราจีนบุรี รถน้ อย
น้ อย
ชาย
พบอุบตั เิ หตุบริเวณทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
ขาออก เลนขวา รถเก๋งชนกับรถปิ กอัพ
พ.ต.ท. ชนัด
ชาย
ชี ้แจงสาเหตุรถติดที่วังนา้ เขียว เพราะเป็ นช่วงคอขวด
จาก 4 เลน เหลือ 2 เลน พ้ นแล้ วจราจรคล่องตัว
สมพงษ์
ชาย
เกิดอุบตั เิ หตุที่ ถ. สุขสวัสดิ์
สุทธิพงษ์
ชาย
รายงานการจราจร ถ.ประตูนา้
พล
ชาย
รายงานจราจร ถ.สาธรเหนือ วิทยุ
พิชยั
ชาย
รายงานจราจรฉิมพลี พุทธมณฑลสาย2
จส.102
ชาย
สายเอเชียขาเข้ า ต่ างระดับบางปะอิน รถชะลอตัว
จส.677
ชาย
ทางหลวง 2256 อ.ท่ าหลวง จ.ลพบุรี พบรถทัวร์ จอด
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ชื่อ

เพศ

รักพงษ์
คนขับแท็กซี่
หนุม่ bnb
สุรชาติ
จิ๊บ

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

จส.702
ศักดิ์
เอก

ชาย
ชาย
ชาย

ตี๋

ชาย

มด
หญิง
แหม่ม
ดา
นํ ้า
ส้ ม
หมวย
แวว

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

รายงานเรื่ อง
เสีย ขวางช่องจราจรซ้ าย 1 เลน
ถนนมิตรภาพ เข้ าโคราช รถน้ อย กลับกันรถมาก
ขอทางพาผู้ป่วยไป ร.พ.เลิดสิน
รายงานจราจร ถ.นิมิตรใหม่
รายงานจราจร อ.เมืองขอนแก่ น
รายงานจราจร ถ.สายเอเชียขาเข้ า จากนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ
รายงานจราจร จากเลย มุ่งหน้ ากทม.
จากลพบุรี ชัยภูมิ สระบุรี รถน้ อย การจราจรคล่องตัว
แจ้ งเหตุ พบคนบ้ าผู้ชายถือไม้ ไล่ตีรถที่วิ่งผ่านบน ราช
พฤกษ์ ท่ าพระ โพธินิมิตร
แจ้ งเหตุอบุ ตั เิ หตุ ถ.สายเอเชีย อยุธยา ไปบางปะอิน
อุบตั เิ หตุรถชนกัน
ยืนยันกรณีพบคนบ้ าไล่ตีรถ จยย. บนถนนราชพฤกษ์
แจ้ งอุบตั เิ หตุพระราม 4 ขาเข้ า
แจ้ งอุบตั เิ หตุ ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
ถ.วิภาวดี ดินแดง รถโล่ง
ทางด่ วนพระราม 2 พบรถเก๋งจอดเสีย
ทางหลวง 117 พิษณุโลก ไปพิจิตร คล่องตัว
วิภาวดีขาออก 5แยกลาดพร้ าว วัดเสมียนฯ รถน้ อย
ทางหลวง 304 ปั กธงชัย ไปกบินทร์ บุรี รถมาก

วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 17.00 – 20.00 น.
ชื่อ
เพศ
รายงานเรื่ อง
สงกรานต์
ชาย
ถ.บรมราชชนนี ขาเข้ า รถมาก
เชิด
ชาย
ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ขาออก พบถุงกระสอบหล่น และมี
ไฟลุก
ผู้ฟัง
ชาย
ถนนเสือป่ า พลับพลาชัย รถมาก
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ชื่อ
แมงกาไซด์
สนิท
อนันต์
รัตน์

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

แบงค์
พ.ต.ท.ทัตพงษ์ สาร
นางกูล
ธวัช

ชาย
ชาย

ผู้ใช้ ทาง
เดช

ชาย
ชาย

คุณพ่อน้ องไผ่
วีระศักดิ์

ชาย
ชาย

พิชิต
บุญมา

ชาย
ชาย

ตู่
รามบ้ านกล้ วย
สมนึก

ชาย
ชาย
ชาย

นรินทร์
ศร
ดาวิกา
ครูสมใจ

ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

ชาย

รายงานเรื่ อง
รังสิต นครนายก ถนนโล่ง
เยาวราช การจราจรติดขัดมาก
ดาวคะนอง จอมทอง รถชนกัน 2 คัน มีเจ้ าหน้ าที่แล้ ว
ถ.กาญจนาภิเษก ขาเข้ า พบหญิงสาวเดินบนช่องทาง
ด่วน ให้ ผ้ ใู ช้ รถระมัดระวัง การจราจรใช้ การได้ ดี
พบรถจอดเสีย ถ.วิภาวดี ขาเข้ า
อธิบายสาเหตุรถติดที่เยาวราช เพราะปชช.แห่มาซื ้อทอง
ถ.เอกชัย บางบอน ขาเข้ า พบคราบนํ ้ามันหก ยาว200300 ม.
แยกศิริราช รถมาก
รังสิต ปทุมธานี ขาเข้ า พบรถจยย.ล้ ม คนเจ็บ 2 มี
เจ้ าหน้ าที่แล้ ว
ต่ างระดับรังสิต พบล้ อรถยนต์หล่น
ถ.ราชปรารภ ประตูนํ ้า พบอุบตั เิ หตุรถเก๋งชนกัน 2 คัน
การจราจรเคลื่อนตัวช้ า
หน้ าบางใหญ่ ไนท์ บราซ่ า พบรถเก๋งชนกัน 2 คัน
พบคนนอนอยูบ่ นเกาะกลางถ.กาญจนาภิเษก มุง่ หน้ า
พระราม 2 เตือนผู้ใช้ รถให้ ระมัดระวัง
ยืนยันพบเห็นสุนขั นอน หน้ า รพ.พระราม 2
ขนส่ งสายใต้ ใหม่ รถน้ อย การจราจรคล่องตัว
พบเห็นคนขับรถรพ.เกษมราษฎร์ มาช่วยคนที่นอนบนถ.
กาญจนาภิเษกแล้ ว รถชะลอตัว ผ่านไปโล่ง
หน้ าเซนทรัล ปิ่ นเกล้ า การจราจรติดขัดมาก
บางใหญ่ พระปิ่ น 3 พบอุบตั ิเหตุรถเก๋งชนกับรถแท็กซี่
พบสุนขั นอนหมอบ ถ.พระราม 2 ขาเข้ า
เจอคุณตาพลัดหลงแถวถ.กาญจนาภิเษก พาส่งตร.สภ.
ปลายทางเรี ยบร้ อยแล้ ว
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ชื่อ
แมว
นุ้ย

เพศ
หญิง
หญิง

รายงานเรื่ อง
หน้ า รพ.กลาง รถมาก
หลักสี่ ดอนเมือง การจราจรติดขัด

วันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 17.00-19.00 น.
ชื่อ
เพศ
รายงานเรื่ อง
พิชิต
ชาย
จตุรทิศ ราชปรารภ พบรถเก๋งชนกัน 2 คัน
เก่ง
ชาย
ต่ างระดับฉิมพลี รถมาก เคลื่อนตัวช้ า
หนุม่
ชาย
หน้ า รพ.ธัญญบุรี รถมาก
ประเสริฐ
ชาย
เพชรบุรีตดั ใหม่ เอกมัย ขาเข้ า การจราจรติดขัด
ตู่
ชาย
พระราม 2 มุง่ หน้ าคลองบางมด พบไม้ หมอนตกอยู่ ช่อง
ขวา ให้ ผ้ ใู ช้ ทางระมัดระวัง
วัฒน์
ชาย
เกษตรนวมินทร์ มุง่ หน้ ามีนบุรี เลนขวาสุด รถกระบะชน
กับรถเก๋ง
ผู้ใช้ ทาง
ชาย
นวลจันทร์ รถมาก เคลื่อนตัวช้ า
ชัย
ชาย
ลืมไอโฟน บนแท๊ กซี่ เรี ยกรถไปลงที่ซีคอน
ดํารง
ชาย
ลืมไอโฟน ไว้ บนรถแท็กซี่ เรี ยกรถไปลงที่หวั ลําโพง
ดาบสมบัติ สน.
ชาย
โชคชัย 4 รถมากทังขาเข้
้ า ขาออก
ลาดพร้ าว
แม๊ ค
ชาย
ถ.ศรีอยุธยา รถมาก
พ.ต.ท สัญญา สน.
ชาย
แยกอโศก คลองตัน รถโล่ง
มักกะสัน
ภัคมน
หญิง
ลืมกระเป๋าสตางค์ สีฟ้า ไว้ บนรถแท็กซี่จากม.หอการค้ า
ไปลงที่ซอยภาวนา
หญิง
หญิง
เกษตร ลาดประเค้ า พบสุนขั เดินกลางถนน ให้ ผ้ ขู บั ขี่
ระมัดระวัง
นพมาศ ตร.ท่องเที่ยว หญิง
นักท่องเที่ยวอินเดียชื่อ อิซาคาน ลืมพาสปอร์ ตไว้ บนรถ
แจ้ งแทน
แท็กซี่ เรี ยกรถจากสุขมุ วิท11 ไปลงที่ซอยสุขมุ วิท 46
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ภาคผนวก จ
ภาพสถานีวิทยุ จส.100
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ภาพสมาชิกชมรม จ.ส.ส
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ภาพสมาชิกชมรม จ.ส.ส อวยพรวันครบรอบการก่อตังสถานี
้
วิทยุ จส.100
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2555
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวสโรชา แสงสั จ จา เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤษภาคม พ .ศ.2527 ที่ จั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร สําเร็ จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โ รฒ ปทุม วัน สํ า เร็ จ การศึก ษาปริ ญ ญารั ฐ ศาสตร์ บัณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ สอง
สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2548 และทํางาน
แผนกกองบัตรโดยสารท่าอากาศยาน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ก่อนจะศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญามหาบัณ ฑิต ปี การศึกษา 2553 สาขาพัฒ นามนุษย์ และสัง คม (สหสาขาวิช า) บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

